
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Plats och tid Mölndals stadshus, rum 214 kl. 13:00-16:05

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) §§123-147, §§151-166
Joel Olsson (SD)
Ingemar Johansson (C)
Peter Berg Johnson (KD)
Gun Kristiansson (S) §§148-150 ersätter Marie Lindqvist (V) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare Gun Kristiansson (S) §§123-147, §§151-166
Bernt A Runberg (S)
Lennart Wallensäter (S)
Pernilla Övermark (S)
Tomas Angervik (S)
My Högfeldt (MP)
Gabriela Nilsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Kristian Vramsten (M)
Glenn Grimhage (L)
Fredrik Mellbin (SD)

Övriga närvarande Håkan Ahlström (Stadsdirektör)
Therese Tanner (Kommunsekreterare)
Henrik Bengtsson (Länsstyrelsen) §125
Henriette de Maré (Stadsjurist) §§125-126
Magnus Stahre (Fastighetschef) §130
Johan Bjerklund (Enhetschef) §130
Ludwig Nöjd (Projektledare) §130

Utses att justera Marcus Claesson

Justeringens plats och tid       

Paragrafer §§123-166
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Therese Tanner

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

Underskrifter

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

Protokollet är justerat och har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§123 Redovisning av delegeringsbeslut
§124 Meddelanden
§125 Huvudmannaskap för fortsatta åtgärder beträffande f d kemtvätten Skäggered
§126 Nya reglementen för kommunstyrelsen och servicenämnden
§127 Instruktion till stadsdirektören
§128 Förslag till arvodesbestämmelser för mandatperioden 2019 - 2022
§129 Kompletteringar i bilaga 5 och bilaga 7 i arvodesbestämmelserna
§130 Uppdrag tillfällig bassäng
§131 Gunnebo Ryttarsällskap - beslut om uppdrag
§132 Tillbyggnad Lackarebäcksskolan
§133 Avsiktsförklaring gällande Mölndals stads närvaro i Industrikärnan, Forsåker

§134 Ekonomisk modell för reglering av betalansvar vid Samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

§135 Ansökan från Bollebygds kommun om delägarskap i Gryaab AB
§136 Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
§137 Årsredovisning 2017 för Tolkförmedling Väst
§138 Omfördelning av investeringsmedel Åby Ishall
§139 Nyetablering eller utökning fristående gymnasieskola 2018
§140 Uppdragsbeskrivning - Arbetsmodell för sociala investeringar
§141 Policy för säkerhet och krisberedskap
§142 Svar på motion (M) om att införa lärarassistenter i grundskolan i Mölndal

§143 Uppdrag om att utarbeta förslag för genomförande av en Fritidsbank i 
Mölndal

§144 Åtgärdsprogram för vattenkvalitén inom Stensjöns vattenområden
§145 Revidering av dokumenthanteringsplan
§146 Förordnande av Dataskyddsombud
§147 Förslag på namn på ny sporthall öster om Almåsskolan
§148 Detaljplan för Lilla Fässbergsdalen - återkallande av planuppdrag
§149 Detaljplan för Lilla Fässbergsdalen - begäran om nytt planuppdrag
§150 Detaljplan för Fässbergs by - begäran om nytt planuppdrag

§151 Exploateringsavtal 16-2018, detaljplan för Kängurun 20, Göteborgsvägen i 
Mölndal

§152 Detaljplan för Kängurun 20 m.f l- godkännande inför antagande
§153 Detaljplan för Färgaren 34 och 35 (numera Färgaren 31)

§154 Godkännande av samarbetsavtal 26-2018, detaljplan för Forsåker 
(Silverskatten 1) med Botrygg Göteborg AB

§155 Godkännande av samarbetsavtal 20-2018, detaljplan för Vinbäret 21
§156 Godkännande av samarbetsavtal 21-2018, detaljplan för Citronen 3
§157 Resultatöverföring till 2018
§158 Utredning av färre barn i  förskolegrupper
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§159 Kommungemensam kundtjänst i Mölndals stad
§160 Riktlinjer och uppdrag för utveckling av stadens lokalförsörjning
§161 Utnyttjande av tillfälligt statsbidrag för ensamkommande unga
§162 Kommunfullmäktiges mål och indikatorer 2019
§163 Nämndernas utgiftstak 2019
§164 Investerings- och exploateringsbudget för 2019, samt plan för 2020-2021
§165 Kommunal utdebitering 2019
§166 Tertialrapport per 30 april 2018
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123

Redovisning av delegeringsbeslut

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

 TEN 188/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 KS 143/18-1  Beslut att avslå begäran om utfående av allmän handling

 TEN 187/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 182/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 KS 146/18-12  Enligt punkt C 6, yttrande över hemvärnsansökning 
(Enhetschef Samordning för Hållbarhet, Anita Brnic Kristo)

 TEN 237/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 186/18-2  Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993:1617) för 
ianspråktagande av offentlig plats. Till tekniska förvaltningen för kännedom.
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 TEN 219/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 208/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 229/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 230/18-2  Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993:1617) för 
ianspråktagande av offentlig plats. Till tekniska förvaltningen för kännedom.

 TEN 228/18-2  Yttrande

 KS 35/18-6  Enligt punkt C 16, gallring i samråd med Byggnadsnämnden 
(stadsarkivarie Carl Henrik Ronge)

 TEN 236/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 243/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 262/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 264/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 240/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning
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 TEN 244/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 250/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 255/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 248/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 272/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 261/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 KS 62/18-4  Enligt punkt A2 och A6 Nyanställda SLF och SEF 20180315 - 
20180415

Kommunstyrelsens utskotts protokoll finns på Mölndals stads hemsida:

Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott den 15 maj 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 april och 9 maj 2018.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 24 april 2018.
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 22 maj 2018.
Kommunstyrelsens serviceutskott den 24 maj 2018.
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§ 124

Meddelanden

Ärendet
1.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se)
2018:18 Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
2018:20 Feriejobb/sommarjobb 2018

2.
Årsredovisning 2017 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.

3.
Protokoll från REKO:s (Referensgrupp kollektivtrafik) möten den 28 mars och 24 april 2018.

4.
Protokoll från kommunfullmäktiges möten den 18 april och 16 maj 2018.

5.
Utdrag ur planeringsutskottets protokoll, § 39 - Översiktsplan för Mölndal, beslut om samråd.

6.
Protokoll från mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd m.m. angående 
anläggande av Västlänken och Olskroken planskildhet.

7.
Kallelse till Räddningstjänsten Storgöteborgs styrelsemöte den 31 maj 2018.

8.
Inbjudan till ägarråd med Grefab, Gryaab och Renova den 31 maj 2018 och anteckningar från 
möte 22 februari.

9.
Kallelse och handlingar till Göteborgsregionens kommunalförbunds styrelsesammanträde den 
1 juni 2018.
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10.
Kallelse och handlingar till Sahlgrenska Science Park ABs bolagsstämma 8 juni 2018.

11.
Tack från IK Västra Mölndal judoklubb för jämställdhetspriset 2018.

12.
Kammarrättens dom angående överklagande av avslag på begäran att ta del av allmän 
handling. Kammarrätten avslår överklagandet. (Dnr KS 134/18)

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125

KS 334/16
Huvudmannaskap för fortsatta åtgärder beträffande f d kemtvätten 
Skäggered

Beslut
Mölndals stad åtar sig huvudmannaskapet för åtgärdsförberedande och åtgärdsfas avseende 
saneringen av f d kemtvätten på fastigheten Mölndal Skäggered 3:38.

Åtagandet villkoras av att statligt bidrag för projektets genomförande beviljas samt att staden 
genom avtal med fastighetsägaren erhåller erforderlig rådighet över fastigheten.

Ärendet
Mölndals stad åtog sig genom kommunstyrelsens beslut 2016-10-26 § 214 huvudmannaskapet 
för genomförandet av en förenklad huvudstudie avseende miljö- och hälsoriskbedömning 
samt åtgärdsutredning beträffande miljöföroreningar från f d kemtvätten i Skäggered. Sedan 
den förenklade huvudstudien slutförts, behöver kommunstyrelsen ta ställning till om staden 
ska åta sig ett fortsatt huvudmannaskap för fortsatta åtgärder.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 maj 2018, § 102.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Mölndals stad åtar sig huvudmannaskapet för åtgärdsförberedande och åtgärdsfas avseende 
saneringen av f d kemtvätten på fastigheten Mölndal Skäggered 3:38.

Åtagandet villkoras av att statligt bidrag för projektets genomförande beviljas samt att staden 
genom avtal med fastighetsägaren erhåller erforderlig rådighet över fastigheten.

Beslutsgång
Ordförande frågar om stadsledningsförvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker.
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Expedieras till 
Miljönämnden, Länsstyrelsen i Västra Götaland, stadsledningsförvaltningen
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§ 126

KS 199/18
Nya reglementen för kommunstyrelsen och servicenämnden

Beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om slutlig placering av IT-frågor inom organisationen 
avvaktas till nästkommande revidering av reglementen.

Kommunstyrelsen konstaterar också att frågor tillhörande serviceutskottet kommer hanteras 
av arbetsutskottet under den tid serviceutskottet är avvecklat tills dess att en eventuell 
servicenämnd är inrättad i januari 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen enligt bilaga 1 att börja gälla den 
25 oktober 2018 med förändringen att "Hållbarhetsutskottet" kallas för "Sociala 
hållbarhetsutskottet" och har ansvar för mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, 
jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor.

Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 1996-06-12 § 113 att delegera till miljönämnden att 
besluta om dispenser från förbudet att använda miljögifter på kommunal mark eftersom 
frågan ska hanteras av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige antar reglemente för servicenämnden enligt bilaga 2 att börja gälla den
1 januari 2019 med tillägget att förvaltningschefen är anställd av kommunstyrelsen och 
underställd stadsdirektören.

Deltar ej i beslut
Ulrika Frick (MP) deltar ej i beslutet.

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 § 6 om ett förslag till en delvis ny 
politisk organisation med bland annat en ny servicenämnd samt förändrade utskott för 
kommunstyrelsen. Förslag på reglementen för kommunstyrelsen och servicenämnden har 
tagits fram för antagande av kommunfullmäktige.

Ärendets behandling
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 92 och beslutade att det 
nämndgemensamma reglementet samt de nämndspecifika reglementena remitteras till 
respektive nämnd, med undantag av överförmyndarnämnden, för yttrande senast den 1 
september 2018 om lämpliga revideringar inför nästkommande mandatperiod.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen enligt bilaga 1 att börja gälla den 
25 oktober 2018.

Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 1996-06-12 § 113 att delegera till miljönämnden att 
besluta om dispenser från förbudet att använda miljögifter på kommunal mark eftersom 
frågan ska hanteras av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige antar reglemente för servicenämnden enligt bilaga 2 att börja gälla den
1 januari 2019.

Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Marcus Claesson (L), Kajsa Hamnén (M) och 
Ingemar Johansson (C), föreslår en återgång till den ursprungliga indelningen i utskott och att 
ett av utskotten ska heta "Sociala hållbarhetsutskottet" och ha ansvar för mångfalds-, 
integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor. I övrigt bifall 
till arbetsutskottets förslag.

Marie Östh Karlsson (S) föreslår att servicenämndens reglemente kompletteras med skriv-
ningen att förvaltningschefen är anställd av kommunstyrelsen och underställd stadsdirektören.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om Hans Bergfelts m.fl. förslag till beslut kan antas och finner att så 
sker.

Därefter frågar ordförande om Marie Östh Karlssons tilläggsförslag kan antas och finner att så 
sker.
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§ 127

KS 200/18
Instruktion till stadsdirektören

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer instruktion till stadsdirektören enligt bilaga 1 efter att ändringar 
gjorts i skrivningarna kring stadsdirektörens roll som VD i Kvarnfallet AB.

Ärendet
Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur stadsdirektören ska leda kommun-
styrelsens förvaltning samt vilka övriga uppgifter direktören ska ha.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2018 samt förslag till instruktion.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 93.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer instruktion till stadsdirektören enligt bilaga 1 efter att ändringar 
gjorts i skrivningarna kring stadsdirektörens roll som VD i Kvarnfallet AB.

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

Expedieras till 
Stadsdirektören, stadsledningsförvaltningen
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Bilaga 1

1

Dokumenttyp
Instruktion till stadsdirektör

Beslutad av 
Kommunstyrelsen

Fastställd
2018-06-07 § ??

Dokumentansvarig
Kommunsekreterare 

Gäller för 
Stadsdirektör

Reviderad
-

Instruktion till stadsdirektör
I denna instruktion regleras stadsdirektörens ansvar och befogenheter samt övriga uppgifter. 
Ansvar och befogenheter framgår även av kommunstyrelsens delegeringsordning. 
Instruktionen utgör ett komplement till stadens övergripande styrprinciper.  

Stadsdirektören ansvarar, genom sin förvaltning, för att stödja kommunstyrelsen i att 
övergripande leda och samordna staden samt ha uppsikt över dess samlade verksamheter 
oavsett organisationsform. Stadsdirektören ansvarar även för att stödja kommunstyrelsen i 
styrelsens övriga uppgifter enligt sitt reglemente. 

Stadsdirektören ska stödja kommunstyrelsen i arbetet med visioner, strategier och mål för 
Mölndals stads utveckling och verksamheter. Stadsdirektören ska följa styrdokument och 
övriga direktiv som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.  

Stadsdirektören ska verka för och bidra till en tydlig rollfördelning mellan de förtroendevalda 
och de anställda som bygger på ett ömsesidigt förtroende.

1. Rollen 
Stadsdirektören har den ledande ställningen bland de anställda i Mölndals stads och är direkt 
underställd kommunstyrelsen.  Stadsdirektören är chef över förvaltningscheferna. 
Stadsdirektören ansvarar också för samordningen mellan Mölndals stad och dess bolag.

Stadsdirektören ansvarar för att samordna verksamheterna i Mölndals stad och ska utse och 
leda en stadsövergripande ledningsgrupp bestående av samtliga förvaltningschefer och andra 
lämpliga kompetenser. Stadsdirektören ska även regelbundet sammankalla till 
koncernledningsmöten där, förutom förvaltningscheferna, även de verkställande direktörerna 
för stadens helägda bolag ska närvara. 

Stadsdirektören leder kommunstyrelsens förvaltning genom två organisatoriska enheter; 
stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Direktören ansvarar för att 
förvaltningen bedrivs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen leds, under stadsdirektören, av 
varsin förvaltningschef. Förvaltningschefen för stadsledningsförvaltningen är tillika 
biträdande stadsdirektör. Stadsdirektören ska lämna uppdrag till respektive förvaltningschef 
beträffande vilka uppgifter som de för stadsdirektörens räkning ska verkställa. 
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2. Uppdraget
Stadsdirektören har sitt uppdrag från och har anställts av kommunstyrelsen.

Direktören har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens 
beslut. Direktören ska arbeta med stor integritet med avseende på information och underlag 
för beslut och tjäna både majoritet och minoritet i styrelsen.

Stadsdirektören ska arbeta aktivt med att utveckla och effektivisera stadens organisation och 
verksamheter och har bland annat ansvar för att;  
- utveckla dialog och arbetsformer med kommunstyrelsen 
- leda och samordna utvecklingen av stadens styrmodell
- leda och samordna stadens strategiska planering
- leda och samordna stadens uppföljning av verksamheterna och dess resultat samt att 

biträda kommunstyrelsen med att säkra att organisationen levererar efter 
kommunfullmäktiges vision och mål

- biträda kommunstyrelsen i sin lagstadgade uppsiktsplikt över all verksamhet i stadens 
nämnder och bolag samt de kommunalförbund som staden är medlem i

- följa upp, utvärdera och utarbeta förslag om riktlinjer för ägarstyrningen av stadens 
bolagskoncern

- bistå med specialiststöd och rådgivning till kommunstyrelsen samt på uppdrag av 
kommunstyrelsen bistå övriga nämnder, förvaltningar och stadens bolagskoncern

- ansvara för ledning och samordning i händelse av kris
- utveckla former för dialog och samverkan med externa aktörer (andra 

kommuner/landsting, akademin, näringsliv, internationella m.fl.) 

Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för att medarbetarsamtal och lönesamtal med 
stadsdirektören genomförs i enlighet med stadens gängse rutiner. Ordföranden har också rätt 
att besluta om semester och annan ledighet för stadsdirektören. 

3. Relation och ansvarsfördelning mellan stadsdirektör och 
de politiska organen

3.1. Relationen till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger sin förvaltning uppdrag genom av styrelsen beslutad verksamhetsplan 
eller genom särskilda beslut i styrelsen. Styrelsen kan även delegera beslutanderätt till sina 
utskott. Kommunstyrelsen ansvarar för att förvaltningen ges tillräckliga resurser och tidsramar 
för utförandet av givna uppdrag. 

Kommunstyrelsen ska planera förvaltningens verksamhet i samråd med stadsdirektör och 
ansvarig förvaltningschef. Alla uppdrag från kommunstyrelsen till förvaltningarna ska 
adresseras genom stadsdirektören. 

Stadsdirektören ska när det behövs initiera ärenden till kommunstyrelsen. Stadsdirektören ska 
då samråda med kommunstyrelsens ordförande. Stadsdirektören ansvarar därutöver för att 
hålla kommunstyrelsen informerad om händelser av betydelse för styrelsen. 

Stadsdirektören är ansvarig för förvaltningens beredning av alla ärenden inför behandling i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Stadsdirektören kan delegera sitt ansvar till 

17



3

ansvarig förvaltningschef. Vid beredningen ansvarar förvaltningen för att allsidigt och 
objektivt belysa relevanta sakfrågor samt att redogöra för legala förutsättningar och 
ekonomiska konsekvenser. Förvaltningens synpunkter ska framgå av beslutsunderlaget.

Stadsdirektören ansvarar för att förvaltningen verkställer tagna beslut samt utvecklar 
verksamheten i enlighet med dessa. Om så inte sker ska stadsdirektören informera styrelsen 
och ta fram förslag till åtgärdsplaner med konsekvensanalyser.  

Stadsdirektören ska närvara vid kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträden. Stadsdirektören har rätt att yttra sig och delta i överläggningarna. 
Stadsdirektören har rätt att få sin mening antecknad i protokollet och har en skyldighet att 
anteckna sin mening om beslutet innebär att finansiering saknas eller om det strider mot lag. 
Stadsdirektören kan för särskilda tillfällen sätta annan i sitt ställe. 

3.2 Relationen till kommunfullmäktige
Stadsdirektören har rätt att yttra sig och delta i överläggningarna i kommunfullmäktige samt 
att få sin mening antecknad i protokollet. 

3.3 Relationen till övriga nämnder
Stadsdirektören har rätt att närvara och delta i överläggningarna vid övriga nämnders och 
deras utskotts sammanträden men har inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

4. Medborgardialog och service
Stadsdirektören ansvarar för att organisera förvaltningen så att staden kan upprätthålla en 
löpande dialog med dem som bor och verkar i kommunen rörande frågor där det finns 
möjlighet att påverka. Direktören ska sträva efter och föreslå åtgärder för att skapa 
organisatoriska förutsättningar att tillgodose medborgarnas behov av god service och 
tillgänglighet från alla stadens verksamheter. 

5. Externa kontakter
Stadsdirektören ska företräda och marknadsföra Mölndals stad genom att till exempel 
företräda staden i kontakterna med externa intressenter, organisationer och myndigheter 
nationellt och internationellt. Stadsdirektören leder även stadens arbete och kontakter med 
näringslivet.

Stadsdirektören ska samråda med kommunstyrelsens presidium, övriga kommunalråd och 
kommunfullmäktiges ordförande hur representationsuppgifterna ska fördelas i särskilda fall. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128

KS 158/18
Förslag till arvodesbestämmelser för mandatperioden 2019 - 2022

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar arvodesbestämmelser för mandatperioden 2019 – 2022, med 
införande av eventuella förändringar i den politiska organisationen beroende på 
kommunfullmäktiges beslut om en eventuell ny politisk organisation. 

Adjungerade ledamöter i budgetberedningen får ett fast arvode motsvarande ordförande i 
grupp 4.

Ärendet
Beroende på kommunfullmäktiges beslut om en, eventuell, ny politisk organisation,
dnr: KS 491/15, så föreslår HR-avdelningen följande;

- Eventuellt nytt/nya utskott till kommunstyrelsen placeras in i Arvodesgrupp 1.

- Eventuellt nytt/nya nämnder placeras in i Arvodesgrupp 2.

- Budgetberedningen – Årsarvoden till adjungerade ledamöter tas bort. Adjungerade 
ledamöter ersätts med förrättningsarvoden vid de tillfällen de medverkar i budgetberedningen.

- Nämnder, utskott och andra politiska organ som kommunfullmäktige, eventuellt, beslutar att 
ta bort, tas även bort i arvodesbestämmelserna och arvodesgrupperingarna.

- Arvodena följer även under mandatperioden 2019 - 2022 riksdagsmannalönen.

Ärendets behandling
Arbetsgivar- och organisationsutskottet har behandlat ärendet den 15 maj 2018, § 17.

Förslag till beslut
Arbetsgivar- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsgivar- och organisationsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar 
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arvodesbestämmelser för mandatperioden 2019 – 2022, med införande av eventuella 
förändringar i den politiska organisationen beroende på kommunfullmäktiges beslut om en 
eventuell ny politisk organisation (dnr: KS 491/15).

Ledamöternas förslag till beslut
Ingemar Johansson (C) föreslår att adjungerade ledamöter i budgetberedningen får ett fast 
arvode motsvarande ordförande i grupp 3. I övrigt bifall till förslaget.
Marie Östh Karlsson (S) föreslår att adjungerande ledamöter i budgetberedningen får ett fast 
arvode motsvarande ordförande i grupp 4. I övrigt bifall till förslaget.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marie Östh Karlssons förslag.
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§ 129

KS 159/18
Kompletteringar i bilaga 5 och bilaga 7 i arvodesbestämmelserna

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna kompletteringar i bilaga 5 och bilaga 7 i 
arvodesbestämmelserna.

Ärendet
Då sammanträden och förrättningar med kort varsel kan bli inställda och ledamot som har 
tagit tjänstledigt från sitt ordinarie arbete inte kan återta sin ansökan om tjänstledighet hos sin 
ordinarie arbetsgivare föreslås följande tillägg i bilaga 5.

Ersättning vid inställd förrättning:
”Ersättning för förlorad arbetsinkomst, vid uttagen tjänstledighet från arbetet, och att 
ansökningen om tjänstledighet inte kunnat återtas, utbetalas om förrättningen ställs in inom en 
månad innan förrättningen skulle ha ägt rum. Den inställda förrättningen ska protokollföras 
vid nämndens nästkommande sammanträde. Protokollsparagrafen, tillsammans med uppgifter 
om månads- eller timlön (lönespecifikation), används sedan som underlag vid ansökan om 
ersättning.”

Då ledamot har tagit tjänstledigt från sitt ordinarie arbete och är sjuk på förrättningsdagen och 
därmed förlorar del av sin sjukersättning för den dagen föreslås följande tillägg i bilaga 5.

Ersättning för förlorad sjukersättning:
”Om ledamot som tagit tjänstledigt för förrättning blir sjuk så ersätts den delen av den 
förlorade sjukersättningen som härrör till tjänstledigheten. Attesterat underlag för att 
förrättningen har ägt rum tillsammans med uppgift om förlorad sjukersättning 
(lönespecifikation) utgör underlag för att ersättning ska betalas ut.”

Då de särskilda kostnaderna för funktionshindrad kan vara, relativt, höga föreslås följande 
tillägg i bilaga 7.

”Nämnden kan själv upphandla, via Mölndals Stads upphandlade RAM-avtal, den kompetens 
som behövs om den förtroendevalda så önskar. Kontakta upphandlingsenheten när behov 
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finns.”

Ärendets behandling
Arbetsgivar- och organisationsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2018,  § 13.

Förslag till beslut
Arbetsgivar- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna kompletteringar i bilaga 5 och bilaga 7 i 
arvodesbestämmelserna.

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsgivar- och organisationsutskottets förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker.
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§ 130

KS 217/18
Uppdrag tillfällig bassäng

Beslut
Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att omgående påbörja arbetet med beslutsunderlag 
för en tillfällig, överbyggd 25-metersbassäng, om möjligt med höj- och sänkbar botten 
alternativt med varierande djup, i nära anslutning till befintligt badhus. I uppdraget ingår även 
att föreslå lösningar för omklädningsrum med dusch, personalrum och andra nödvändiga 
installationer.

Möjligheten att i ett senare skede ställa om den provisoriska bassängen till en permanent 
bassäng med anslutning till ett nytt badhus ska beskrivas.

Lokalförsörjningsavdelningen får även i uppdrag att, i samarbete med kultur- och fritidsför-
valtningen och upphandlad partner, planera rivning av befintlig simhall. I planeringsarbetet 
ska hänsyn tas till bästa möjliga balans mellan kostnader och möjliga intäkter i det som 
återstår av den befintliga anläggningen.

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

Ärendet
Lokalförsörjningsavdelningen rapporterade 11 april 2018 att en bassängvägg i 50-meters-
bassängen i Åbybadet läckte vatten ner i underliggande infrastruktur. Läckaget var av sådan 
art att säkerheten inte kunde garanteras. På inrådan från fastighetschef och efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande beslutade stadsdirektören att omgående stänga bassängen.

Den 16 april 2018, på ordinarie måndagsmöte, fick stadsdirektören i uppdrag att omgående 
låta utreda möjligheten att provisoriskt reparera bassängen med glasfiberlaminering. På 
måndagsmöte 14 maj 2018 redovisade fastighetschefen och projektchefen, lokalförsörjnings-
avdelningen, resultatet. Kommunstyrelsens ordförande meddelade att majoritetens inriktning 
är att ersätta 50-metersbassängen med en tillfällig 25-metersbassäng samt att påbörja rivning 
av befintligt badhus. Oppositionen förordade en provisorisk lagning av befintlig bassäng, 
samtidigt som projektering av ett nytt badhus på annan plats påbörjas.
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Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 90.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att omgående påbörja arbetet med beslutsunderlag 
för en tillfällig, överbyggd 25-metersbassäng, om möjligt med höj- och sänkbar botten 
alternativt med varierande djup, i nära anslutning till befintligt badhus. I uppdraget ingår även 
att föreslå lösningar för omklädningsrum med dusch, personalrum och andra nödvändiga 
installationer.

Möjligheten att i ett senare skede ställa om den provisoriska bassängen till en permanent 
bassäng med anslutning till ett nytt badhus ska beskrivas.

Lokalförsörjningsavdelningen får även i uppdrag att, i samarbete med kultur- och fritidsför-
valtningen och upphandlad partner, planera rivning av befintlig simhall. I planeringsarbetet 
ska hänsyn tas till bästa möjliga balans mellan kostnader och möjliga intäkter i det som 
återstår av den befintliga anläggningen.

Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Hans Bergfelt (M) föreslår, med instämmande av Marcus Claesson (L), Kajsa Hamnén (M), 
Ingemar Johansson (C) och Joel Olsson (SD), att kommunstyrelsen uppdrar åt 
lokalförsörjningsavdelningen att direkt påbörja arbetet med en provisorisk reparation av 50-
metersbassängen i nuvarande simhall. Kostnaderna hanteras i samband med 2018-års bokslut.

Lokalförsörjningsavdelningen, i samråd med styrgruppen för Åby simhall, får i uppdrag att 
projektera och upprätta underlag av ny simhall, samt att

Planeringsutskottet föreslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 25 april 2018, §119 
att vidta ändringar i gällande detaljplan så att ny simhall kan uppföras vid sidan av den 
nuvarande simhallen i Åby fritidsområde.
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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.

Omröstning
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för Marie Östh 
Karlssons förslag och nej-röst för Hans Bergfelts m.fl. förslag.

Med röstsiffrorna 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

 
Omröstningsresultat

Namn Ja Nej

Marie Östh Karlsson (S), ordf. X  

Hans Bergfelt (M), v. ordf.  X

Stefan Gustafsson (S) X  

Kajsa Hamnén (M)  X

Ove Dröscher (S) X  

Ulrika Frick (MP) X  

Marcus Claesson (L)  X

Marie Lindqvist (V) X  

Joel Olsson (SD)  X

Ingemar Johansson (C)  X

Peter Berg Johnson (KD) X  

Summa 6 5
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Expedieras till 
Lokalförsörjningsavdelningen
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§ 131

KS 174/18
Gunnebo Ryttarsällskap - beslut om uppdrag

Beslut
- Stadsdirektören får i uppdrag att utarbeta ett justerat arrendeavtal för Gunnebo Slott och 
Trädgårdar AB (GSTAB), där bolaget arrenderar hela kulturreservatet, exklusive 
ridanläggningen (med ridanläggning menas stall, manege, paddock, paddockhage, Stora 
sandhagen, del av hage H1, hela hage H2 samt Davids äng) som överförs till Mölndals stad. 
Arrendeavtalet ska därefter kompletteras med ett samarbetsavtal mellan GSTAB och tekniska 
förvaltningen. Av avtalet ska framgå vilket skötselansvar som åligger tekniska förvaltningen. 
Förslag till beslut ska redovisas september 2018.
 

- Stadsdirektören får i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidschefen och 
fastighetschefen förändra avtalsförhållande för Gunnebo Ryttarsällskap, från nuvarande läge 
till ett läge där GRYS, liksom övriga föreningar i staden, enbart har kultur- och 
fritidsförvaltningen som avtalspart. Förslag till beslut ska redovisas senast i september 2018.

- Ett avtal ska utarbetas, där det tydligt framgår att GSTAB av lokalförsörjningsavdelningen 
hyr de byggnader och den mark som bolaget bedriver egen verksamhet i. På motsvarande sätt 
ska ett avtal upprättas mellan lokalförsörjningsavdelningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen avseende de byggnader och den mark som tillhör ridanläggningen. 
Förslag till beslut ska redovisas i september 2018.

- Rutiner för lokalförsörjningsavdelningens uppsiktsplikt avseende fastighetsskötsel och 
fastighetsunderhåll på GSTAB samt på ridanläggningen ska utarbetas. Rutinen ska bland 
annat tydliggöra arbete med drifts- och underhållsplan, plan för investeringar och 
reinvesteringar samt krav på protokollförd besiktning av fastigheterna vart tredje år. Rutinen 
ska börja gälla senast i september 2018.

- GSTAB uppdras att snarast återställa paddockhagen, så att den åter kan fungera som en 
fullgod gräshage. I avvaktan på att hela paddockhagen är en helt fungerande gräshage erbjuds 
GRYS ersättningsyta på del av hage Å2.

- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag omförhandla avtalet med GRYS till att omfatta det 
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som i nedanstående fotnot utgör ridanläggningen. Det omförhandlade avtalet ska vara treårigt 
och gälla från den 1 maj 2018.

- Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att dels stängsla in Davids äng, dels att vidta 
föreslagna säkerhetsåtgärder på järnvägsövergången (sidoskydd). Ett avtal ska upprättas med 
GSTAB om dagliga vattentransporter till ängen (veckodagar).

- GSTAB får i uppdrag att snarast söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att dränera 
”Sandhagen”.

- Tekniska nämnden får i uppdrag att lämna förslag på trygghetsskapande åtgärder för 
parkeringsplatsen nedanför slottet i anslutning till John Halls väg, med fokus på att bland 
annat minska sannolikheten för bilinbrott. Förslaget ska redovisas före midsommar 2018.

- GSTAB uppdras att fortsatt säkerställa att befintliga ridvägar inom kulturreservatet kan 
användas så som avsett.

Reservation
Hans Bergfelt (M) och Kajsa Hamnén (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hans 
Bergfelts förslag.
Marcus Claesson (L) och Joel Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Marcus 
Claessons förslag

Ärendet
Arbetsutskottet har att besluta om avtal mm. rörande Gunnebo Ryttarsällskap.

Ärendets behandling
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2018, § 66.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsdirektören får i uppdrag att utarbeta ett justerat arrendeavtal för Gunnebo Slott och 
Trädgårdar AB (GSTAB), där bolaget arrenderar hela kulturreservatet, exklusive 
ridanläggningen (med ridanläggning menas stall, manege, paddock, paddockhage, Stora 
sandhagen, del av hage H1, hela hage H2 samt Davids äng) som överförs till Mölndals stad. 
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Arrendeavtalet ska därefter kompletteras med ett samarbetsavtal mellan GSTAB och tekniska 
förvaltningen. Av avtalet ska framgå vilket skötselansvar som åligger tekniska förvaltningen. 
Förslag till beslut ska redovisas september 2018.

- Stadsdirektören får i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidschefen och 
fastighetschefen förändra avtalsförhållande för Gunnebo Ryttarsällskap, från nuvarande läge 
till ett läge där GRYS, liksom övriga föreningar i staden, enbart har kultur- och 
fritidsförvaltningen som avtalspart. Förslag till beslut ska redovisas senast i september 2018.

- Ett avtal ska utarbetas, där det tydligt framgår att GSTAB av lokalförsörjningsavdelningen 
hyr de byggnader och den mark som bolaget bedriver egen verksamhet i. På motsvarande sätt 
ska ett avtal upprättas mellan lokalförsörjningsavdelningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen avseende de byggnader och den mark som tillhör ridanläggningen. 
Förslag till beslut ska redovisas i september 2018.

- Rutiner för lokalförsörjningsavdelningens uppsiktsplikt avseende fastighetsskötsel och 
fastighetsunderhåll på GSTAB samt på ridanläggningen ska utarbetas. Rutinen ska bland 
annat tydliggöra arbete med drifts- och underhållsplan, plan för investeringar och 
reinvesteringar samt krav på protokollförd besiktning av fastigheterna vart tredje år. Rutinen 
ska börja gälla senast i september 2018.

- GSTAB uppdras att snarast återställa paddockhagen, så att den åter kan fungera som en 
fullgod gräshage. I avvaktan på att hela paddockhagen är en helt fungerande gräshage erbjuds 
GRYS ersättningsyta på del av hage Å2.

- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag omförhandla avtalet med GRYS till att omfatta det 
som i nedanstående fotnot utgör ridanläggningen. Det omförhandlade avtalet ska vara treårigt 
och gälla från den 1 maj 2018.

- Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att dels stängsla in Davids äng, dels att vidta 
föreslagna säkerhetsåtgärder på järnvägsövergången (sidoskydd). Ett avtal ska upprättas med 
GSTAB om dagliga vattentransporter till ängen (veckodagar).

- GSTAB får i uppdrag att snarast söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att dränera 
”Sandhagen”.

- Tekniska nämnden får i uppdrag att lämna förslag på trygghetsskapande åtgärder för 
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parkeringsplatsen nedanför slottet i anslutning till John Halls väg, med fokus på att bland 
annat minska sannolikheten för bilinbrott. Förslaget ska redovisas före midsommar 2018.

- GSTAB uppdras att fortsatt säkerställa att befintliga ridvägar inom kulturreservatet kan 
användas så som avsett.

Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Hans Bergfelt (M) föreslår, med instämmande av Kajsa Hamnén (M), bifall till Marie Östh 
Karlssons förslag men med ändringen att beskrivning av ridanläggningen byts i punkt 1 
Davids Äng ut mot område benämnt Å2 (vilket innebär utökat område), och som följd av 
detta utgår sista meningen i punkt 5 och hela punkt 7.

Marcus Claesson (L) föreslår, med instämmande av Joel Olsson (SD), att
- Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att Länsstyrelsens beslut vid bildandet av 
kulturreservatet 2003 föreskriver att ridverksamheten på Gunnebo ska ha tillgång till 5,5 ha 
utan tidsbegränsning. Nuvarande ytor uppgår till 1,8 ha.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott förväntar sig att ingångna avtal om arrende, skötsel och 
underhåll följs av alla parter. Eventuella avvikelser ska uppmärksammas direkt.
- GSTAB uppdras att snarast återställa paddockhagen, så att den åter kan fungera som en 
fullgod gräshage. I avvaktan på att hela paddockhagen är en helt fungerande gräshage erbjuds 
GRYS ersättningsyta på del av hage Å1, som behöver stängslas.
- GSTAB uppdras att snarast återställa hagar H2 och Å2 med stängsel, grindar och vattenkar, 
som revs och togs bort 2 januari 2018. Röjning av ris behövs.
- GSTAB uppdras att snarast söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att dränera ”Sandhagen”. 
Genomförande av dränering av alla sandhagar ska planeras i samråd med GRYS.
- GSTAB uppdras att i samråd med GRYS planera för grässådd av ”Snedhagen”, för att om ca 
1,5 år därefter kunna erbjuda riktigt bete också där.
- GSTAB uppdras att i samråd med GRYS planera för växelbruk av beteshagar, vilket är 
positivt för god återväxt.
- GSTAB uppdras att fortsatt säkerställa att befintliga ridvägar inom kulturreservatet kan 
användas så som avsett. Skyltning av ridvägar rekommenderas.
- Kultur- och fritidsnämnden uppdras att förlänga ridavtalen för 2019 till att också gälla hela 
2020 med GRYS och GSTAB.
- Kultur- och fritidsnämnden uppdras att teckna tilläggsavtal för tiden den 1 maj 2018 till den 
31 december 2020 med GRYS och GSTAB, om att GRYS ska åter få tillgång till hela hage 
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H1, hela hage H2 och hela hage Å2. Davids äng (0,5 ha) på andra sidan järnvägen, som ej är 
färdigställd, tas bort ur avtalen.

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

Expedieras till 
Stadsdirektören, tekniska förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, 
lokalförsörjningsavdelningen, Gunnebo Ryttarsällskap, Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
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§ 132

KS 193/18
Tillbyggnad Lackarebäcksskolan

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om genomförande av investeringsprojektet 
Kapacitetsökning Lackarebäcksskolan. Kommunstyrelsen uppdrar åt fastighetschefen att 
genomföra erforderliga upphandlingar, samt att teckna därpå följande avtal.

Ärendet
Befintlig skola ska byggas ut med 8 st klassrum med tillhörande grupprum och uppehållsrum 
för att täcka behovet av skollokaler och fritidslokaler. Matsalen behöver byggas ut för att 
kunna klara det ökande antal elever. En total utökning av byggnadsarean på ca 1 100 kvm. 
Lilla Lackarebäckskolan och tillträde kommer att påverkas. Där behövs det göras yttre 
åtgärder på gården för att kompensera att utemiljön för särskolan minskar i och med 
tillbyggnaden. Under byggtiden kan extra paviljonger behövas. På skolgården står idag 
paviljonger som använts som undervisningslokaler. Dessa avetableras när projektet är 
färdigställt.

Medel för utbyggnaden finns i anslaget i investeringsbudgeten för 2018-2020 rad 87 på
36,0 mnkr.

Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning punkt D11 kan kommunstyrelens arbetsutskott 
besluta om igångsättning och genomförande av större/fleråriga investeringsprojekt i enlighet 
med investeringsbudget/plan och som uppgår till ett värde om högst 44 300 tkr.

Enligt Budget 2018-2020 ska kommunstyrelsen ge igångsättningsbeslut innan upphandling.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 98.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om genomförande av investeringsprojektet 
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Kapacitetsökning Lackarebäcksskolan. Kommunstyrelsen uppdrar åt fastighetschefen att 
genomföra erforderliga upphandlingar, samt att teckna därpå följande avtal.

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

Expedieras till 
Lokalförsöjningsavdelningen, ekonomiavdelningen, skolförvaltningen
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§ 133

KS 77/18
Avsiktsförklaring gällande Mölndals stads närvaro i Industrikärnan, 
Forsåker

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avsiktsförklaringen godkänns och kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) ges 
i uppgift att underteckna densamma.

Ärendet
Forsåker är den största stadsutvecklingssatsningen i Mölndals historia. Utvecklingen av 
stadsdelen innebär flera möjligheter för Mölndal; att utvidga stadskärnan och upplevesen av 
Mölndal, nya bostäder och arbetsplatser för stadens invånare och möjligheten att förstärka 
Mölndal och Västsverige med en helt ny destination.
Forsåkers Industrikärna, med sina historiska industribyggnader utmed forsen, ger Mölndal 
möjligheten att bygga en destination som blir unik i sitt slag. Till stolthet för stadens invånare, 
nya invånare, nya företag och besökare. Forsåker har potential att bli en ny nod för jobb, 
företagande och upplevelser med en tydlig kreativ profil.
Avsiktsförklaringen ska bekräfta de gemensamma intentionerna mellan Mölndals stad och 
stadens fastighetsbolag MölnDala Fastighets AB, som idag äger och utvecklar det centrala 
Forsåker-området om 24 ha, där Mölndals stad avser etablera verksamhet.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 29 maj 2018 inklusive förslag till 
avslagsförklaring.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Avsiktsförklaringen godkänns och kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) ges 
i uppgift att underteckna densamma.

Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till stadsledningsförvaltningens förslag.
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Hans Bergfelt (M) föreslår att meningen ovanför exempel på verksamheter som kan rymmas i 
Industrikärnan Forsåker lyder: "Verksamheter i Industrikärnan Forsåker som kan bli aktuella 
under den kommande 5-7årsperioden är:"

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig mellan 14:10-14:15 för överläggningar i partigrupperna.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt stadsledningsförvaltningens förslag.
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§ 134

KS 116/18
Ekonomisk modell för reglering av betalansvar vid Samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Beslut
Mölndals stad ställer sig bakom förslaget kring ekonomisk modell för att reglera 
betalningsansvaret utifrån lagen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Ärendet
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är en ny lag som ersatte nuvarande 
betalningsansvarslag den 1 januari 2018. I Västra Götaland finns en tillfällig överens-
kommelse inklusive riktlinje som gäller under en kortare tid, från 1 januari 2018 till och med 
den 24 september 2018. Under denna tid gäller 2017 års regler och belopp för kommunernas 
betalningsansvar.

Under sommaren 2017 var ett förslag till överenskommelse inklusive ekonomisk 
betalningsmodell samt riktlinje ute på remiss hos Västra Götalands kommuner (VGK) och 
Västra Götalandsregionen (VGR). Mölndals stad besvarade remissen i juni 2017 (VON 
125/17). Uppföljningen visar att den ekonomiska modellen uppfattades som krånglig och svår 
av båda huvudmännen och den har inte fått acceptans inom Västra Götalandsregionen.

VGR och VästKom har med stöd av representanter från verksamheterna arbetat om modellen 
för betalningsansvar och förordar en genomsnittsmodell som innebär att kommunens betal-
ningsansvar inträder om man har ett genomsnitt över 3,0 kalenderdagar under en kalender-
månad. Förlaga finns redan i Skåneregionen. Modellen kompletteras med en 7-dagarsregel 
som reglerar hur länge en person kan ligga kvar innan beräkningen övergår till individberäk-
ning. För betalningsansvar inom psykiatrin föreslås en nedtrappning i två steg för infasning 
med somatisk vård från den 2 december 2019. Överenskommelsen samt riktlinjerna har 
dessutom förtydligats utifrån inkomna synpunkter. De ingår dock inte i remissen.

Ärendets behandling
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 12 april 2018, § 65.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 83.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Mölndals stad ställer sig bakom förslaget kring ekonomisk modell för att reglera 
betalningsansvaret utifrån lagen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

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

Expedieras till 
Vård- och omsorgsförvaltningen, västra Götalandsregionen, VästKom
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§ 135

KS 2/18
Ansökan från Bollebygds kommun om delägarskap i Gryaab AB

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Enligt Gryaab ABs rekommendation erbjuda Bollebygds kommun en andel av aktierna i 
Gryaab AB. Antalet aktier som erbjuds motsvarar Bollebygds kommuns andel av det totala 
antalet invånare i de anslutna kommunerna per 2017-12-31.
2. godkänna reviderad bolagsordning för Gryaab AB.
3. godkänna reviderat aktieägaravtal för Gryaab AB.
 

Ärendet
Gryaab AB är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, 
Kungälv, Partille, Lerum och Mölndal. I aktieägaravtal har delägarna kommit överens om att 
samverka inom avloppsreningsområdet genom Gryaab AB. Mölndals stads andel motsvarar 
720 aktier av totalt antal 9 100 aktier, vilket innebär en ägarandel om 7,9%.

Kommunfullmäktige i Bollebygds kommun beslutade i april 2017 om att ansöka om 
delägarskap i Gryaab AB. Avsikten är att avledning av avloppsvatten ska ske via Härryda 
kommun och vidare till Ryaverket istället för rening i egna reningsverk.

Gryaab AB har analyserat vilka konsekvenser det skulle få om Bollebygds kommun blir 
delägare. En anslutning av Bollebygds kommun bedöms inte innebära vare sig markanta 
fördelar eller nackdelar sett till Gryaab ABs verksamhetsområde, detta då det handlar om en 
liten volym avloppsvatten relativt långt från Ryaverket. Fördelarna med en anslutning är 
mestadels att det främjar ett ökat regionalt samarbete och att det medför ett ökat 
råvattenskydd för regionen.

Gryaab AB har också utrett om det finns några juridiska hinder för att erbjuda Bollebygds 
kommun delägarskap i bolaget. Sammanfattningsvis finns det enligt aktieägaravtalet 
möjlighet att erbjuda andra kommuner delägaskap under förutsättning att de avser att avleda 
allt sitt avloppsvatten till Gryaab AB.
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De ekonomiska konsekvenserna av att Bollebygds kommun blir delägare innebär att 
driftskostnaderna beräknas öka med 0,5 mkr per år men samtidigt kommer Bollebygds 
kommun att betala ca 1,3 mnkr i årsavgift, vilket netto innebär en kostnadsminskning för 
nuvarande ägares totala avgift till Gyaab AB med ca 0,8 mnkr per år.

Enligt kommunallagen 3 kap 17 § samt Gryaab ABs bolagsordning 3 § och ägardirektiv är 
delägarskap en fråga av principiell beskaffenhet som ägarkommunerna ska ta ställning till . 
Samtliga delägarkommuner måste vara överens om att erbjuda Bollebygds kommun 
delägarskap.

Bollebygds kommun föreslås bli delägare genom en riktad nyemission och delägarskapet i 
Gryaab AB föreslås motsvara Bollebygds kommuns andel av totala antalet invånare i 
ägarkommunerna per 2017-12-31. Enligt nu gällande aktieägaravtal 4§ ”Ny aktieägare” anges 
att den tillträdande kommunen ska teckna aktier till en kurs motsvarande Gryaab ABs 
substansvärde.

Antalet suppleanter i Gryaab ABs styrelse föreslås utökas med ytterligare en plats till totalt 
sex platser och där Bollebygds kommun föreslås erbjudas en suppleantplats.

Om Bollebygds kommun beviljas delägarskap så behöver Gryaab ABs bolagsordning och 
aktieägaravtal revideras. Förslag på ny bolagsordning framgår av bilaga 1, där har Bollebygds 
kommun lagts till i 3§ och 6§ samt antalet suppleanter har ökats med en plats enligt 6§.
Förslag till nytt aktieägaravtal framgår av bilaga 2, där har Bollebygds kommun lagts till i 1§ 
och antalet suppleanter i 5§ har ökat med en plats.

Reviderad bolagsordning, bilaga 1, ska enligt 14§ i bolagsordningen godkännas av samtliga 
delägarkommuners kommunfullmäktige, därefter fattar Gryaab ABs bolagsstämma beslut om 
en ny bolagsordning.

Reviderat aktieägaravtal enligt, bilaga 2, ska också godkännas av samtliga delägarkommuners 
kommunfullmäktige, därefter kan nytt aktieägaravtal undertecknas.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 17 april 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 91.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Enligt Gryaab ABs rekommendation erbjuda Bollebygds kommun en andel av aktierna i 
Gryaab AB. Antalet aktier som erbjuds motsvarar Bollebygds kommuns andel av det totala 
antalet invånare i de anslutna kommunerna per 2017-12-31.
2. godkänna reviderad bolagsordning för Gryaab AB.
3. godkänna reviderat aktieägaravtal för Gryaab AB.

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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§ 136

KS 137/18
Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förbundsordning för Tolkförmedling Väst godkänns.

Ärendet
Tolkförmedling Väst har utarbetat ett förslag till ny förbundsordning. Detta med anledning av 
att nya medlemmar tillkommit i förbundet och att en ny kommunallag trätt ikraft. Utöver detta 
har även anpassningar till förbundets organisation gjorts. Bland annat föreslås den nya 
förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva 
förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna har skrivits in i förbunds-
ordningen men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande 
organisation och den nya kommunallagen.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 86.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Förbundsordning för Tolkförmedling Väst godkänns.

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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§ 137

KS 202/18
Årsredovisning 2017 för Tolkförmedling Väst

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2017 godkänns.

Direktionen för Tolkförmedling Väst och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Ärendet
Tolkförmedling Väst har upprättat en årsredovisning för 2017 som översänts till 
medlemskommunerna. Mölndal stad har att godkänna årsredovisningen samt pröva om 
direktionen för Tolkförmedling Väst kan beviljas ansvarsfrihet.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 87.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2017 godkänns.

Direktionen för Tolkförmedling Väst och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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§ 138

KS 215/18
Omfördelning av investeringsmedel Åby Ishall

Beslut
Kommunstyrelsen omfördelar 400 tkr från år 2019 till år 2018 i investeringsbudgeten 2018-
2020 för upphandling av läktarstolar till Åby ishall.

Ärendet
I Mölndals stads investerings- och exploateringsbudget/plan för åren 2018- 2020 
ingårupphandling av stolar till läktaren i Åby ishall. I planen finns 200 tkr för år 2018 och
400 tkr för år 2019 för ändamålet, punkt 10. Efter genomförd direktupphandling meddelar 
leverantören att det är effektivare och ekonomiskt fördelaktigt om samtliga stolar tillverkas 
och levereras en gång istället för två.

Ärendets behandling
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 17 maj 2018, § 42.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 93.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen omfördelar 400 tkr från år 2019 till år 2018 i investeringsbudgeten 2018-
2020 för upphandling av läktarstolar till Åby ishall.

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

Expedieras till 
Kultur- och fritidsförvaltningen, ekonomiavdelningen
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§ 139

KS 196/18
Nyetablering eller utökning fristående gymnasieskola 2018

Beslut
Ansökningarna avstyrks.

Ärendet
Utbildningsförvaltningen har mottagit 12 ansökningar om att få starta eller utöka verksamhet 
som fristående huvudman för gymnasieskola. 6 ansökningar gäller utökning av befintlig 
verksamhet och 6 gäller nystartade skolor. Ingen av ansökningarna berör Mölndal som 
lägeskommun. Kommunstyrelsen har remitterat ansökan till utbildningsnämnden för ett 
yttrande.

Till yttrandet ska följande bifogas:
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2018-
2023).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen 
som idag erbjuder de sökta program och inriktningar.
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning 
vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2018/2019 
samt om möjligt läsåret 2019/2020.

Ärendets behandling
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 3 maj 2018, § 31.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 99.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Ansökningarna avstyrks med bedömningen att etableringen av de sökta utbildningarna 
riskerar att få påtagligt negativa följder för dels den kommunala satsningen på gymnasial 
utbildning som planeras starta i Mölndal höstterminen 2018, dels för det befintliga utbudet av 
kommunal gymnasieutbildning i Göteborgsregionen (GR).
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Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Hans Bergfelt (M) föreslår, med instämmande av Marcus Claesson (L), Kajsa Hamnén (M), 
Ingemar Johansson (C) och Joel Olsson (SD), att ansökningarna ska tillstyrkas.

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

Omröstning
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för Marie Östh 
Karlssons förslag och nej-röst för Hans Bergfelts m.fl. förslag.

Med röstsiffrorna 5 ja-röster och 5 nej-röster och 1 avstår och fördel med ordförandes 
utslagsröst finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut.
 

Omröstningsresultat

Namn Ja Nej Avstår

Marie Östh Karlsson (S), ordf. X   

Hans Bergfelt (M), v. ordf.  X  

Stefan Gustafsson (S) X   

Kajsa Hamnén (M)  X  

Ove Dröscher (S) X   

Ulrika Frick (MP) X   

Marcus Claesson (L)  X  

Marie Lindqvist (V) X   

Joel Olsson (SD)  X  
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Ingemar Johansson (C)  X  

Peter Berg Johnson (KD)   X

SUMMA 5 5 1

 

 

Expedieras till 
Skolinspektionen, utbildningsnämnden
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§ 140

KS 155/18
Uppdragsbeskrivning - Arbetsmodell för sociala investeringar

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Uppdraget från kommunfullmäktige delrapporteras till kommunstyrelsen i september och 
avrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 november 2018.

Ärendet
I fullmäktiges budget/plan 2018-2020 ges följande uppdrag:

Uppdrag till samtliga nämnder:
• 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.

Uppdrag riktat till kommunstyrelsen:
• Att parallellt med ovanstående 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.

Stadsledningsförvaltningen har tagit fram en uppdragsbeskrivning med förtydligande av 
uppdragen. Uppdragsbeskrivningen överlämnas till kommunstyrelsen för information.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 89.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Uppdraget från kommunfullmäktige delrapporteras till kommunstyrelsen i september och 
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avrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 november 2018.

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

Protokollsanteckning
Hans Bergfelt (M) medges lämna följande anteckning till protokollet underskriven av (M), (L) 
och (C):
Vi har inget emot att stadens nämnder samarbetar kring olika sociala projekt i syfte att 
identifiera förebyggande åtgärder som innebär påvisbara, lägre kommunala kostnader. Vi 
menar emellertid att detta kan ske inom ramen för ordinarie arbetssätt och behöver inte 
föranleda någon särskild arbetsmodell.

Expedieras till 
Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen, enheten samordning för hållbarhet
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§ 141

KS 412/17
Policy för säkerhet och krisberedskap

Beslut
Kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att bereda förslag till ny krisledningsplan för 
perioden 2018-2022, i syfte att ersätta Plan för samhällsstörning – när det som inte ska hända 
ändå inträffar (antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 § 124).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer policyn.

I samband med beslut om ny policy för säkerhet och krisberedskap upphäver kommun-
fullmäktige nuvarande säkerhetspolicy (antagen av kommunfullmäktige 24 april 2004, § 75).

I samband med beslut om ny policy för säkerhet och krisberedskap upphäver kommun-
fullmäktige nuvarande IT-säkerhetspolicy (kommunfullmäktige § 5/2006, dnr KS 339/05), 
som ersätts med riktlinjer, anvisningar och liknande, i enlighet med förslag till policy för 
säkerhet och krisberedskap.

Ärendet
Policyn syftar till att vara det grundläggande styrdokumentet för stadens ledning och styrning 
av säkerhetsinsatser och krisberedskap, samt för en effektiv och ändamålsenlig hantering av 
extraordinära händelser såsom olyckor, verksamhets- respektive samhällsstörningar. 
Målsättningen är att policyn ska bidra till att staden målmedvetet utvecklar ett effektivt och 
ändamålsenligt ledningssystem för säkerhet, krisberedskap och krishantering. Ett lednings-
system består av styrdokument såsom riktlinjer, anvisningar, instruktioner, rutiner, arbets-
beskrivningar och liknande som bidrar till effektiva och ändamålsenliga insatser gällande 
säkerhet, krisberedskap och krishantering. Implementering av policyn och andra delar av 
ledningssystemet, syftar till att säkerställa att staden följer gällande direktiv, förordningar, 
lagstiftning samt andra krav och överenskommelser inom områden såsom säkerhetsskydd, 
informationssäkerhet, IT-säkerhet, skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och 
liknande.
 

Policyn omfattar en redogörelse gällande ansvarsfördelning ifråga om förebyggande 
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säkerhetsinsatser och krisberedskap samt krishantering.

Förslag till policy för säkerhet och krisberedskap 2018-2022 utgör en grund för den fortsatta 
utvecklingen och förstärkning av stadens ledningssystem för säkerhet och krisberedskap.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 88.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar förslag till stadens policy för säkerhet och krisberedskap och föreslår 
att kommunfullmäktige fastställer policyn.

I samband med beslut om ny policy för säkerhet och krisberedskap upphäver kommun-
fullmäktige nuvarande säkerhetspolicy (antagen av kommunfullmäktige 2004-04-24 § 75).

I samband med beslut om ny policy för säkerhet och krisberedskap upphäver kommun-
fullmäktige nuvarande IT-säkerhetspolicy (kommunfullmäktige § 5/2006, dnr KS 339/05), 
som ersätts med riktlinjer, anvisningar och liknande, i enlighet med förslag till policy för 
säkerhet och krisberedskap.

Kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att bereda förslag till ny krisledningsplan för 
perioden 2018-2022, i syfte att ersätta Plan för samhällsstörning – när det som inte ska hända 
ändå inträffar (antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 § 124).

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

50



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 142

KS 437/17
Svar på motion (M) om att införa lärarassistenter i grundskolan i 
Mölndal

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen tillstyrks. Skolförvaltningen får i uppdrag att införa två lärarassistenter (en på 
Västerbergsskolan och en på Katrinebergsskolan) i en försöksverksamhet på maximalt ett år 
och att denna utvärderas efter försökstidens slut.

Ärendet
Johanna Rantsi (M), Kajsa Hamnén (M) och Kristian Vramsten (M) föreslår i en motion 
daterad 12 decemer 2017 att Mölndals stad inför lärarassistenter.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 13 december 2017, § 202 remitterat motionen till kommun-
styrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till skolnämnden.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 9 maj 2018, § 41.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 80.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen tillstyrks. Skolförvaltningen får i uppdrag att införa två lärarassistenter (en på 
Västerbergsskolan och en på Katrinebergsskolan) i en försöksverksamhet på maximalt ett år 
och att denna utvärderas efter försökstidens slut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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§ 143

KS 157/17
Uppdrag om att utarbeta förslag för genomförande av en 
Fritidsbank i Mölndal

Beslut
Utredningen noteras och läggs till handlingarna.

Ärendet
Kommunfullmäktige gav i december 2017 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utarbeta 
ett förslag på hur en Fritidsbank kan förverkligas i Mölndals stad. Nämnden gav i sin tur 
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta utarbeta förslaget.

Fritidsbanken är ett bibliotek med sport- och fritidsprylar där alla, oavsett ålder, kan låna 
utrustning. Den skulle bidra till ett smart återbruk och skapa förutsättningar för att fler, främst 
barn- och ungdomar, får chans att prova på och hitta en fritidsaktivitet.

Förutsättningar för en Fritidsbank i Mölndals stad är god då såväl idrottsföreningar som olika 
förvaltningar i staden ser vinster med en Fritidsbank. Deras stöd skapar legitimitet och status 
för en Fritidsbank. I nuläget har emellertid inte någon ideell förening meddelat kultur- och 
fritidsförvaltningen att de har kapacitet att ta ett operativt ansvar för en Fritidsbank. Kultur- 
och fritidsnämnden bör därför, som huvudman, få i uppdrag att under hösten 2018 organisera 
och iordningställa en Fritidsbank i Mölndals stad i avsikt att sköta verksamheten på prov 
under åren 2019, 2020 och 2021.

Verksamheten kan med fördel placeras i en inhyrd lokal i Pedagogen Park.

För att etablera en väl fungerande Fritidsbank i Pedagogen Park värderar utredningen att det 
behövs 50 tkr för att ställa i ordning lokalen. Den löpande driften beräknas uppgå till 350 tkr 
år 2018, 710 tkr år 2019 med, 720 tkr år 2020 och med 730 tkr år 2021.

En eventuell Fritidsbank bör utvärderas av extern utredare.  En sådan utvärderingsrapport ska 
visa antalet utlåningar, samverkansformer med ideella organisationer och förvaltningar i 
staden samt belysa samhällsnyttiga effekter.
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Ärendets behandling
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 17 maj 2018, § 41.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 82.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Utredningen noteras och översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsgång
Ordförande frågar om utredningen kan noteras och läggas till handlingarna och finner att så 
sker.

Expedieras till 
Kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 144

KS 447/11
Åtgärdsprogram för vattenkvalitén inom Stensjöns vattenområden

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppdraget från kommunfullmäktige §135/11 anses avrapporterat i och med tekniska 
nämndens svar.

Ärendet
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheten till 
godtagbara och ekonomiskt rimliga åtgärder/projekt för vattenkvaliteten inom Stensjöns 
avrinningsområde samt vilka bidrag och medel som går att söka för dessa.

Förvaltningen har haft med frågan i sitt arbete med Miljödom för Mölndalsån samt i arbetet 
med vattenskyddsområde för Rådasjön. Stensjön ligger inom Mölndalsåns avrinningsområde.

Uppströms Stensjön ligger Rådasjön som är huvudvattentäkt för Mölndal och reservvattentäkt 
för Göteborg. Fokus på åtgärder/projekt för vattenkvaliteten ligger på att säkra skyddet av 
Mölndals huvudvattentäkt och Göteborgs reservvattentäkt. Detta arbete är nu i full gång.

Staden har under fler år arbetat med att få en miljödom för att möjliggöra åtgärder för minska 
risken för översvämningar i Mölndal och Mölnlycke. I arbetet har stor vikt lagts vid att även 
säkra vattenkvalitet och miljö. I detta utredningsarbete får staden bidrag från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) med 60 % av kostnaderna. Övriga kostnader står staden 
för.

Den huvudsakliga avrinningen till Stensjön är från Rådasjön. I övrigt följer vi upp 
dagvattenutsläppen till sjön. Vi föreslår därför att ytterligare arbete utöver det som görs i 
miljödomsarbetet (där bl.a. en kartering av Stensjöns tillstånd ingår) samt arbetet med 
vattenskyddsområdet för Rådasjön inte är aktuellt. I alla projekt eftersträvas möjligheten till 
att få delfinansiering via bidrag.
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Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 26 mars 2018, § 28.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 84.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Uppdraget från kommunfullmäktige §135/11 anses avrapporterat i och med tekniska 
nämndens svar.

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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§ 145

KS 191/18
Revidering av dokumenthanteringsplan

Beslut
Kommunstyrelsen upphäver den tidigare och antar den reviderade dokumenthanteringsplanen 
för Styrande och stödjande processer i Mölndals stad.

Ärendet
År 2014 antog kommunstyrelsen en ny dokumenthanteringsplan för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Den nya planen ersatte en rad av tidigare dokumenthanteringsplaner för 
kommunfullmäktige och olika delar av kommunstyrelsen. Planen reviderades senast år 2016 
och uppdateras nu igen. Främst har processen för inköp uppdaterats, processen för 
kompetensförsörjning har justerats och processen för samhällsskydd och beredskap har lagts 
till.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 101.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen upphäver den tidigare och antar den reviderade dokumenthanteringsplanen 
för Styrande och stödjande processer i Mölndals stad.

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

Expedieras till 
Samtliga nämnder
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§ 146

KS 192/18
Förordnande av Dataskyddsombud

Beslut
Mathias Krusell utses till Dataskyddsombud fram till den 1 augusti år 2018. Maria Sasinka 
Bartolich utses till Dataskyddsombud från den 1 augusti år 2018.

Ärendet
Sedan år 2014 så har Mölndals stad haft en organisation för att arbeta med hanteringen av 
personuppgifter. Respektive nämnd är personuppgiftsansvariga och varje nämnd har också 
utsett ett personuppgiftsombud som ska se till att rådande lagstiftning efterlevs och att 
personuppgifter behandlas på ett öppet, korrekt och lagligt sätt.

Den 25 maj börjar Dataskyddsförordningen att gälla över hela Europa och ersätter 
Personuppgiftslagen. I och med det så upphör rollen personuppgiftsombud och den nya 
funktionen dataskyddsombud träder i dess ställe. Varje personuppgiftsombud ska ha ett 
dataskyddsombud som ska granska och kontrollera att personuppgifter hanteras på ett korrekt 
sätt. Den nya rollen är mer självständig än tidigare och har också en mer granskande funktion. 
Det operativa arbetet med förteckna personuppgiftsbehandlingar och se till att det finns rätt 
grund att behandla personuppgifter läggs direkt på verksamheterna. Nuvarande 
personuppgiftsombud Mathias Krusell föreslås få rollen som dataskyddsombud fram tills 
dennes tjänstledighet den 1 augusti. Då tar arkivarie på stadsledningsförvaltningen Maria 
Sasinka Bartolich över som tidigare haft rollen som personuppgiftsombud på 
stadsbyggnadsförvaltningen.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 100.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Mathias Krusell utses till Dataskyddsombud fram till den 1 augusti år 2018. Maria Sasinka 
Bartolich utses till Dataskyddsombud från den 1 augusti år 2018.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Mathias Krusell, Maria Sasinka Bartolich, Datainspektionen

58



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 147

KS 7/17
Förslag på namn på ny sporthall öster om Almåsskolan

Beslut
Den nya och befintliga sporthallen inom fastigheten Gastorp 2:281 ges namnet Almåshallen.

Ärendet
Mölndals stad avser bygga en ny sporthall öster om Almåsskolan inom fastigheten Gastorp 
2:281. Vinkel och exakt läge är inte slutligt bestämt, men belägenheten är i huvudsak i 
enlighet med bifogad skiss. Den nya hallen ska placeras söder om och i direkt anslutning till 
befintlig hall, som avses behållas. Förvaltande och byggande enheter inom staden önskar att 
hallen som helhet får namnet Almåshallen. Den nya delen avses benämnas A-hallen och 
befintlig del, B-hallen. Namnberedningsgruppen finner namnet okontroversiellt och har inget 
att invända.
 
Ärendets behandling
Namnberedningsgruppen har behandlat ärendet den 21 december 2016, § 5.
Arbetsutskottet bordlade ärendet den 12 januari 2017, § 10.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 96.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Den nya och befintliga sporthallen inom fastigheten Gastorp 2:281 ges namnet Almåshallen.

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

Expedieras till 
Räddningstjänsten Storgöteborg, namnberedningsgruppen, tekniska 
förvaltningen,stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 148

KS 216/09
Detaljplan för Lilla Fässbergsdalen - återkallande av planuppdrag

Beslut
Pågående planuppdrag för Lilla Fässbergsdalen avslutas.

Ärendet
Den 17 juni 2009 beslutade kommunstyrelsen att ge planeringsutskottet i uppdrag att upprätta 
en detaljplan för bostäder i Lilla Fässbergsdalen. Samarbetsavtal upprättades med berörda 
fastighetsägare. Detaljplanen föregicks av ett program som godkändes 2009.

Sedan uppdraget påbörjades har flera förutsättningar förändrats. En ny plan- och bygglag och 
en ny bullerförordning har börjat gälla. En ny fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen har 
antagits. Grönstråket mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka naturreservat, som passerar 
över området, har studerats vidare och en kulturmiljöutredning för Fässbergs by har tagits 
fram. För att bekräfta ny kunskap och lagstiftning föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att 
pågående planuppdrag för Lilla Fässbergsdalen avslutas och ett nytt påbörjas.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 22 maj 2018, § 44.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Planeringsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsluta pågående planuppdrag 
för Lilla Fässbergsdalen.

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

Expedieras till 
Derome, planeringsutskottet
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§ 149

KS 220/18
Detaljplan för Lilla Fässbergsdalen - begäran om nytt planuppdrag

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för Lilla 
Fässbergsdalen med standardförfarande. Det samarbetsavtal som tecknades med exploatören i 
samband med det tidigare uppdraget fortsätter att gälla i sin helhet.

Ärendet
Detta planuppdrag avser del av tidigare planuppdrag (PU 2009-06-17) som även avsåg 
befintlig bebyggelse i Fässbergs by. Samarbetsavtal upprättades med exploatören. 
Detaljplanen föregicks av ett program som godkändes 2009.

Sedan uppdraget påbörjades har flera förutsättningar förändrats. En ny plan- och bygglag och 
en ny bullerförordning har börjat gälla. En ny fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen har 
antagits. Grönstråket mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka naturreservat, som passerar 
över området, har studerats vidare och en kulturmiljöutredning för Fässbergs by har tagits 
fram. Då nya förutsättningar gäller föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att pågående 
planuppdrag för Lilla Fässbergsdalen avslutas och ersätts av två nya planuppdrag varav detta 
avser utbyggnad av 150-200 bostäder samt en förskola. Omfattningen motsvarar vad som 
föreslogs i det tidigare godkända planprogrammet. Planuppdraget avser även att delar av 
grönstråket mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka ska säkerställas. Fastigheterna som 
föreslås ingå i planen är Fässberg 1:41 samt delar av Fässberg 1:34 (2), Fässberg 1:44 (1), 
Fässberg 1:43 (3), Fässberg 1:15 (1), Fässberg 1:16 (2) samt Fässberg 1:17 (1). Slutlig 
avgränsning för planområdet kan komma att förändras under planprocessen.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 22 maj 2018, § 45.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för Lilla 
Fässbergsdalen med standardförfarande. Det samarbetsavtal som tecknades med exploatören i 
samband med det tidigare uppdraget fortsätter att gälla i sin helhet.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Derome, Lennart Andersson, planeringsutskottet
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§ 150

KS 221/18
Detaljplan för Fässbergs by - begäran om nytt planuppdrag

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för 
Fässbergs by med standardförfarande.

Ärendet
Detta planuppdrag avser del av tidigare planuppdrag (PU 2009-06-17) gällande befintlig 
bebyggelse i Fässbergs by. Detaljplanearbetet föregicks av ett program som godkändes 2009 
där Fässbergs by ingick. Sedan uppdraget påbörjades har flera förutsättningar förändrats. En 
ny plan- och bygglag och en ny bullerförordning har börjat gälla. En ny fördjupad 
översiktsplan för Fässbergsdalen har antagits. Grönstråket mellan Änggårdsbergen och 
Sandsjöbacka naturreservat, som passerar över området, har studerats vidare och en 
kulturmiljöutredning för Fässbergs by har tagits fram. Då nya förutsättningar gäller föreslår 
stadsbyggnadsförvaltningen att pågående planuppdrag för Lilla Fässbergsdalen avslutas och 
ersätts av två nya planuppdrag varav detta avser bevarande av den unika kulturmiljö som 
finns i Fässbergs by och eventuellt pröva avstyckningar av vissa fastigheter på kulturmiljöns 
villkor. Planområdet föreslås omfattas av vägen Fässberg Västergård och österut. 
Fässbergsåsen föreslås också omfattas för att säkerställa grönstråket. Slutlig avgränsning för 
planområdet kan komma att förändras under planprocessen.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 22 maj 2018, § 46.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för 
Fässbergs by med standardförfarande.

Beslutsgång
Ordförande frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Planeringsutskottet, fastighetsägare
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§ 151

KS 223/18
Exploateringsavtal 16-2018, detaljplan för Kängurun 20, 
Göteborgsvägen i Mölndal

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Exploateringsavtal 16-2018 godkänns.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet

Ärendet
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av en ny hotellbyggnad, samt 
stärka Göteborgsvägens funktion som stadsgata genom att möjliggöra för centrumändamål i 
de två nedersta våningarna. Staden har tagit fram förslag till detaljplan. Förslaget har varit 
utställt för samråd mellan den 23 november 2017 och 15 december 2017. Granskning 
genomfördes mellan den 5 april 2018 och 26 april 2018. Avtalet reglerar exploateringen inom 
detaljplanens planområde och genomförandet av åtgärderna inom exploateringsområdet. 
Staden är huvudman för allmän platsmark inom exploateringsområdet.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 22 maj 2018, § 49.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Planeringsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Avtal 16-2018 godkänns.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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§ 152

KS 151/17
Detaljplan för Kängurun 20 m.f l- godkännande inför antagande

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Detaljplan för Kängurun 20 m.fl. upprättad 28 mars 2018, reviderad den 14 maj 2018 
godkänns.
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Kängurun 20 m.fl upprättad 28 mars 2018, reviderad 
den 14 maj 2018.

Ärendet
Planerad utveckling längs Göteborgsvägen är en del av en större omvandling av Mölndalsåns 
dalgång. Planförslaget möjliggör uppförande av ett hotell med ca 370 rum. Med en höjd på 
upp till 22 våningar kan byggnaden bli ett nytt landmärke i Mölndalsåns dalgång och i 
området vid Krokslätts fabriker. Norra delen av byggnaden får en lägre höjd och ansluter till 
angränsande bebyggelse inom Kängurun 21. 1 hotellets bottenvåning planeras för publikt 
innehåll såsom restaurang och bar. Byggnaden bidrar på så sätt till att stärka Göteborgsvägens 
funktion som stadsgata.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 22 maj 2018, § 50.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Detaljplan för Kängurun 20 m.fl. upprättad 28 mars 2018, reviderad den 14 maj 2018 
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsgång
Ordförande frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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§ 153

KS 149/17
Detaljplan för Färgaren 34 och 35 (numera Färgaren 31)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Granskningsutlåtandet samt upprättat förslag till detaljplan för färgaren 34 och 35 (numera 
färgaren 31) godkänns.

Kommunfullmäktige antar granskningsutlåtandet samt upprättat förslag till detaljplan för 
färgaren 34 och 35 (numera färgaren 31).

Ärendet
Planområdet är beläget i Krokslätt och avgränsas av Krokslätts Parkgata, Alfhöjdsgatan och 
Soltorpsgatan. En sammanläggning av Färgaren 34 och 35 till Färgaren 31 (akt 1481K-2018/1 
6) har genomförts under planarbetets gång. Planområdet omfattar 814 kvm och är i huvudsak i 
privat ägo. Angränsande gatumark är med i planområdet och ägs av staden.

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten genom att justera gräns för så kallad prickmark 
(mark som inte får bebyggas) för att möjliggöra en utbyggnad av befintlig huvudbyggnad åt 
öster.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 22 maj 2018, § 53.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
Granskningsutlåtandet samt upprättat förslag till detaljplan för färgaren 34 och 35 (numera 
Färgaren 31) godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsgång
Ordförande frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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§ 154

KS 222/18
Godkännande av samarbetsavtal 26-2018, detaljplan för Forsåker 
(Silverskatten 1) med Botrygg Göteborg AB

Beslut
Samarbetsavtal 26-2018 godkänns.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn Marklund 
får i uppdrag att underteckna avtalet.

Ärendet
Staden har tidigare tecknat ett samarbetsavtal med Mölndalsbostäder AB (MBAB) som äger 
Silverskatten 1. MBAB inkom 11 mars 2016 med en ansökan om planbesked för del av 
Silverskatten 1. Ansökan avser förtätning av Silverskatten 1 i form av 2-3 huskroppar med 
bostäder och kontor. Kommunstyrelsen gav den 27 april 2016 stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Forsåker, där MBAB:s fastighet ingår. MölnDala 
Fastighets AB äger merparten av resterande delar av planområdet Forsåker. MBAB och 
Botrygg Göteborg AB (Botrygg) har tecknat en avsiktsförklaring som syftar till att Botrygg 
ska förvärva den del av Silverskatten 1 som omfattas av ansökan om planbesked. Botrygg har 
fullmakt att för MBAB:s räkning vara part i kommande planarbete. Rubricerat samarbetsavtal 
syftar till att tydliggöra samarbetet mellan parterna under detaljplaneläggning. Avtalet reglerar 
bland annat erläggande av planavgift, kostnader för utredningar och erläggande av 
exploateringsbidrag samt övriga förutsättningar för genomförandet av projektet till dess 
exploateringsavtal kan träffas. Avtalet reglerar också frågan om förskola inom Silverskatten 1. 
Eftersom vissa punkter i avtalet berör MBAB och MölnDala Fastighets AB har representanter 
för bolagen godkänt avtalet.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 22 maj 2018, § 47.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Planeringsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna samarbetsavtal 26-2018 
samt att kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn 
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Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.

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

Expedieras till 
Botrygg Göteborg AB, Mölndalsbostäder AB, MölnDala Fastighets AB
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§ 155

KS 226/18
Godkännande av samarbetsavtal 20-2018, detaljplan för Vinbäret 21

Beslut
Samarbetsavtal 20-2018 godkänns.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn Marklund 
får i uppdrag att underteckna avtalet.

Ärendet
Samarbetsavtal med Stefan och Anna Ersbring, lagfarna ägare till Vinbäret 21, har upprättats i 
avseende att ge möjlighet att avstycka fastigheten till ytterligare en bostadsfastighet. 
Rubricerat samarbetsavtal syftar till att tydliggöra samarbetet mellan parterna under 
framtagandet av detaljplanen. Kommunstyrelsen gav planuppdrag 26 april 2017.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 22 maj 2018, § 51.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Planeringsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna samarbetsavtal 20-2018 
samt att kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.

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

Expedieras till 
Planeringsutskottet, fastighetsägarna
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§ 156

KS 227/18
Godkännande av samarbetsavtal 21-2018, detaljplan för Citronen 3

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal 21-2018.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn Marklund 
får i uppdrag att underteckna avtalet.

Ärendet
Samarbetsavtal med Citronen 3 AB, lagfaren ägare till Citronen 3, har upprättats i avseende 
att tillskapa en större byggrätt för ett flerbostadshus. Rubricerat samarbetsavtal syftar till att 
tydliggöra samarbetet mellan parterna under framtagandet av detaljplanen. Kommunstyrelsen 
gav ett första planuppdrag den 27 mars 2017, vilket förnyades för det nuvarande plansyftet 
den 5 december 2017.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 22 maj 2018, § 52.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Planeringsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna samarbetsavtal 21-2018 
samt att kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.

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

Expedieras till 
Citronen 3 AB, planeringsutskottet
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§ 157

KS 206/18
Resultatöverföring till 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om resultatöverföring till 2018 i enlighet med upprättat förslag.

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

Ärendet
Ekonomiavdelningen har genomfört analyser av respektive nämnds resultat för 2017. 
Avdelningen har efter samråd med förvaltningarna under så kallade tjänstemannaberedningar 
upprättat förslag till budgetberedningen om resultatöverföring till 2018 för respektive nämnd.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens sammanställning om resultatöverföring till 2018 för respektive 
nämnd, resultatreglering 2017.
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2018, § 2.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om resultatöverföring till 2018 i enlighet med upprättat förslag.

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

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

Expedieras till 
Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen
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2017

Bilaga

mnkr

IB EK 

2017

Resultat 

2017

Resultat-

reglering UB EK 2017

Byggnadsnämnden 3,1 -2,3

Totalt 6,0 3,1 -2,3 6,8

Kommunfullmäktige

Fullmäktige 0,0 0,4 -0,4 0,0

Revision 0,6 0,0 0,0 0,6

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnd 0,0 0,6 -0,6 0,0
Totalt 0,6 1,0 -1,0 0,6

Kommunstyrelsen

Ks och dess utskott 0,0 0,5 -0,5 0,0  
Plan- och markverksamhet 6,7 3,4 -1,7 8,4

Ks förfogande 0,0 1,7 -1,7 0,0

Ks övrigt 0,0 1,8 -1,8 0,0

Stadsledningsförvaltningen, exkl LF,IT, försäkring 9,7 4,5 -4,5 9,7

Lokalförsörjningavdelningen, SLF 0,0 -12,0 18,6 6,6

IT- och teleenheten, SLF 2,6 -0,6 0,0 2,0
Internt försäkringssystem, SLF 9,1 0,6 0,0 9,7

Serviceförvaltning 2,5 1,9 -1,9 2,5

Räddningsverksamhet 0,0 0,7 -0,7 0,0
Totalt 30,6 2,5 5,8 38,9

Kultur- och fritidsnämnden

Förening och idrott 0,9 -1,3

Bibliotek, museum och kulturspecialister -2,0

Ungdoms- och samhällsarbete 0,0

Föreningsbidrag -1,0
Nämnd adm m.m. 0,3
Totalt 11,0 -1,8 -1,3 7,9

Miljönämnden 0,6 -0,6

Totalt 4,4 0,6 -0,6 4,4

Skolnämnden

Förskola, pedagogisk omsorg -1,1 -13,6

Grundskola, fritidshem -2,9 -2,3

Särskola -0,7

Kulturskola 0,0

Nämnd, adm mm -1,1
Totalt 30,8 -5,8 -15,9 9,1

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsåtgärder 2,2 -0,7

Flyktingmottagande -11,4 7,9

Individ- och familjeomsorg 4,8 -3,9

Ekonomiskt bistånd 5,8

Nämnd, administration 1,5 -0,3
Totalt -1,4 2,9 3,0 4,5

Tekniska nämnden

Hållbart resande -1,4  
Stadsmiljö 0,3

Totalt EK skattefinansierad verks 4,8 -1,1 0,0 3,7

Vatten och avlopp 
1)

0,0 0,0
Återvinning och avfall, taxefinansierad verksamhet 

kommunala monopolet 
2)

0,0 -1,8 -1,8

Totalt EK avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 -1,8 0,0 -1,8

Totalt 1,9

Utbildningsnämnden

Gymnasieskola 6,3 -2,9

Gymnasiesärskola -3,4

Vuxenutbildning -0,8 0,3

Nämnd, administration 0,3
Totalt -21,8 2,4 -2,6 -22,0

Vård- och omsorgsnämnden

Funktionshinder -5,6

Äldreomsorg -2,6

Nämnd, förvaltningsledning, stab 9,0 -5,4
Totalt 12,0 0,8 -5,4 7,4

TOTALT 77,0 2,8 -20,3 59,5

Avräkning finansiering Kikåstippen 
3)  

Överskott från renhållningsverksamheten 70,9 -3,7
4)

67,2

Direktfinansiering återställningsarbete 2002-2005 7,3 - 7,3

Avsättningar som belastat 

renhållningsverksamhetens redovisning 38,4 0,0 38,4

TOTALT 116,6 -3,7 0,0 112,9

4) Varav 4,0 fanns budgeterat som avkastningskrav. Efter stängning av deponin belastas endast affärsdrivande del. 

 

 

Resultatreglering 2017

1) Vatten och avlopp hade under 2017 ett positivt resultat på 12,6 mnkr, som ökade skulden. Totalt uppgår skulden till 

25,7 mnkr.

2) Renhållningens kommunala monopol hade under 2017 ett negativt resultat på -4,7 mnkr, som därefter reducerat 

skulden mot renhållningskollektivet med -2,9 mnkr. Skulden är nu helt återbetald och kommunen har möjlighet att ta in 

de 1,8 mnkr som fick skattefinansieras 2017 under kommande år.

3) Enl avsättning i bokslut 2017 kalkyleras avslutningskostnaderna till 146,4 mnkr efter omvärdering i bokslut 2015 

där tidigare avsättning minskades med 16,6 mnkr. Varav netto 135,0 mnkr förbrukats t.o.m. 2017 (kalkylen förutsatte 

8 mnkr i intäkter från fyllnadsmassor vilket influtit och avsatts 2010). Hela avsättningen har belastat stadens 

redovisning, varav 112,9 mnkr hittills har finansierats av renhållningsverksamheten.

Sida 1
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§ 158

KS 376/17
Utredning av färre barn i  förskolegrupper

Beslut
Utredningen läggs till handlingarna med följande motivering: Kommunstyrelsen delar 
skolnämndens uppfattning att det krävs en övergripande och långsiktig planering för att 
möjliggöra en sänkning av antalet barn i förskolegrupperna. Utredningen påvisar att 
verksamheten är komplex och att bra kvalitét och god miljö i förskolan inte endast beror på 
antalet barn i grupperna utan även påverkas av faktorer såsom barngruppens sammansättning, 
förskolepersonalens kompetens, lokaler inom- och utomhus, närvaro m.m. Framtida åtgärder 
för att minska barngruppernas storlek inom förskolan måste även ses i förhållande till den 
befolkningsutveckling som staden står inför. Antalet barn i förskolegrupperna måste därmed 
analyseras i ett större perspektiv. Förslaget till investeringsbudget och plan 2019-2021 
innefattar medel till nybyggnation av förskolor utifrån volymökningar samt reinvesteringar i 
befintliga förskolor. Därmed ingår inte något utrymme i direkt syfte att minska antalet barn i 
grupperna. Däremot pågår arbete för att optimera lokalanvändningen i befintligt bestånd.

Ärendet
Skolnämnden gav under våren 2017 skolförvaltningen i uppdrag att utreda vad färre barn i 
förskolegrupperna skulle innebära. Efter att skolnämnden fått utredningen redovisad för 
sig fattade de beslut om att begära investeringsmedel hos kommunstyrelsen. Ärendet har efter 
det behandlats i budgetberedningen.

Ärendets behandling
Skolnämnden har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, § 87.
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2018, § 3.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Utredningen läggs till handlingarna med följande motivering: Kommunstyrelsen delar 
skolnämndens uppfattning att det krävs en övergripande och långsiktig planering för att 
möjliggöra en sänkning av antalet barn i förskolegrupperna. Utredningen påvisar att 
verksamheten är komplex och att bra kvalitét och god miljö i förskolan inte endast beror på 
antalet barn i grupperna utan även påverkas av faktorer såsom barngruppens sammansättning, 
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förskolepersonalens kompetens, lokaler inom- och utomhus, närvaro m.m. Framtida åtgärder 
för att minska barngruppernas storlek inom förskolan måste även ses i förhållande till den 
befolkningsutveckling som staden står inför. Antalet barn i förskolegrupperna måste därmed 
analyseras i ett större perspektiv. Förslaget till investeringsbudget och plan 2019-2021 
innefattar medel till nybyggnation av förskolor utifrån volymökningar samt reinvesteringar i 
befintliga förskolor. Därmed ingår inte något utrymme i direkt syfte att minska antalet barn i 
grupperna. Däremot pågår arbete för att optimera lokalanvändningen i befintligt bestånd.

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

Expedieras till 
Skolnämnden

77



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 159

KS 422/17
Kommungemensam kundtjänst i Mölndals stad

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om inriktningen att påbörja ett införande av kommungemensam 
kundtjänst under 2019. Finansiering 2019 ska ske genom nyttjande av eget kapital. Fortsatt 
analys av kalkylerna för att säkerställa finansieringen ska ske inför plan 2020-2021. Förslag 
till finansiering under planperioden ska lämnas inom ramen för ordinarie budgetprocess inför 
beslut om plan 2020-2021.

Ärendet
Kommunstyrelsens serviceutskott beslutade 21 april 2016 § 13 att ge serviceförvaltningen i 
uppdrag att genomföra en förstudie om kommungemensam kundtjänst i Mölndals stad. Den 
28 februari 2018 överlämnade kommunstyrelsen ärendet till budgetberedningen

En organisation bestående av en styrgrupp med förvaltningschefer, en extern projektledare 
samt en projektgrupp med tjänstemän från olika förvaltningar har under ett drygt år jobbat 
med förstudien. Resultatet av förstudien är dokumenterat i rapporten ”Förstudie 
kommungemensam kundtjänst för Mölndals stad”.

Utgångspunkten för förstudien var att en eventuell kundtjänst ska ha en tydlig medborgar-
fokus grundat i ett av stadens ledande mål – att Mölndalsbornas möjlighet att påverka frågor 
som rör dennes vardag ska öka. En kundtjänst samlar ihop kommunens kanaler för 
medborgarkontakt till en gemensam väg in. Dit vänder sig invånare, besökare och 
näringsidkare för att få information, vägledning, rådgivning, hantera ansökan eller anmälan, 
status på ett ärende och handläggning av enklare ärenden.

Utgångspunkten är att kundtjänsten organisatoriskt inordnas under antingen stadslednings-
förvaltningen eller serviceförvaltningen.

En kundtjänst ska också vara en central del i förvaltningarnas utvecklingsarbete samt stödja 
arbetet med att implementera e-tjänster och övrig digital utveckling.

Ärendets behandling
Serviceutskottet har behandlat ärendet den 12 december 2017, § 22.
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Kommunstyrelsen har hänvisat ärendet till budgetberedningen den 18 februari 2018, § 43.
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2018, § 4.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om inriktningen att påbörja ett införande av kommungemensam 
kundtjänst under 2019. Finansiering 2019 ska ske genom nyttjande av eget kapital. Fortsatt 
analys av kalkylerna för att säkerställa finansieringen ska ske inför plan 2020-2021. Förslag 
till finansiering under planperioden ska lämnas inom ramen för ordinarie budgetprocess inför 
beslut om plan 2020-2021.

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

Expedieras till 
Serviceförvaltningen, budgetberedningen
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§ 160

KS 228/18
Riktlinjer och uppdrag för utveckling av stadens lokalförsörjning

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsledningsförvaltningen att i samband med kommande 
budgetprocesser tillämpa nedanstående prioriteringsordning för förslag till lokalinvesteringar 
och vid sammanvägning med stadens totala investeringsbehov. Motsvarande prioriterings-
ordning ska tillämpas inom budgeterade ramar för reinvestering och underhåll.

Prioriteringsordning lokalförsörjningsbehov:
1. Behov av ökad yta genom volymökning
2. Förändrade myndighetskrav
3. Verksamhetsförändringar utöver myndighetskrav

Prioriteringsordning fastighetsbehov:
1. Säkerhet (fara för liv/hälsa ex brandlarm, myndighetskrav)
2. Grundkonstruktion och ”regnkappa”
3. Energieffektivisering och installationer
4. Innemiljö
5. Utemiljö
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsledningsförvaltningen att utreda möjligheter och 
förutsättningar för att instifta en central lokalbank. Utredningen ska omfatta konsekvens- och 
kostnadsberäkningar och redovisas för budgetberedningen för beaktande i kommande 
budgetprocesser. Budgetberedningen avgör tidplan för uppdraget.

Kommunstyrelsen uppdrar åt skolnämnden att se över schemaläggning, i samarbete med 
lokalförsörjningsavdelningen genomföra en kapacitetsbedömning i förhållande till befintlig 
yta per elev, överväga skolområdesindelning m.m. i syfte att identifiera möjligheter att 
optimera lokalanvändningen i befintligt bestånd. Utredningen ska redovisas för budget-
beredningen för beaktande i samband med avvägningar vid framtagande av förslag till budget 
i kommande budgetprocesser. Budgetberedningen avgör tidplan för uppdraget.
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Ärendet
Inom stadens lokalförsörjning pågår ett omfattande arbete med att ta fram strategier, 
tydliggöra roller och spelregler, analysera behov av underhåll- och reinvesteringar, bedöma 
befintlig lokalkapacitet, framtida lokalbehov m.m. Stadsledningsförvaltningens 
lokalförsörjningsavdelning har identifierat behov av tydligare mandat och riktlinjer för sitt 
arbete med prioritering av förslag till lokalinvesteringar under budgetprocessen samt vilken 
prioriteringsordning som ska tillämpas inom budgeterade ramar för reinvestering och 
underhåll.

Under vårens budgetprocess har stadsledningsförvaltningens lokalförsörjningsavdelning även 
redovisat identifierade utvecklingsområden där det finns behov av fördjupad analys inför 
ekonomiska beslut i kommande budgetprocesser. En del är problematiken kring 
verksamhetens nya lokalbehov parallellt med stadens vakansgrad. Här föreslås att staden bör 
pröva möjligheten att inrätta en så kallad lokalbank, där stadens lokalförsörjningsavdelning 
får mandat att ställa om lokaler och i första hand hänvisa verksamheten till vakanta lokaler.

Ett ytterligare område som stadsledningsförvaltningen har belyst är att lokalernas utformning 
borde möjliggöra ett flexibelt nyttjande både i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Det bör 
vara självklart att samverka i hela kommunen och tänka nytt samt pröva gränsöverskridande 
arbetssätt genom att samnyttja lokaler. Målet är ökad lokaleffektivitet ur ett ekonomiskt 
hållbart perspektiv. Olika lokaltyper, exempelvis skolor, bör identifieras som möjliggör att 
tillgängliggöra genom ökad samverkan. Såväl traditionella undervisningsrum, grupprum som 
specialsalar för musik/drama, bild, olika slöjdsalar och matsalar borde tillgängliggöras.

Stadsledningsförvaltningens lokalförsörjningsavdelning har identifierat och redovisat en 
överkapacitet i stadens grundskolor och under budgetprocessen har lokalförsörjnings-
avdelningen aktualiserat frågan om hur stadens överkapacitet i grundskolan borde hanteras. 
Samtliga elever inom Mölndal stad går inte i kommunens grundskolor utan väljer även 
fristående eller i vissa fall annan kommuns skola vilket bidrog till en överskottskapacitet på 
cirka 700 platser under år 2017. De aktiva skolvalens möjligheter inom den kommunala 
verksamheten är därför ytterligare en osäker faktor som måste beaktas vid kommande 
planering av lokaler.

Ärendets behandling
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2018, § 5.
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Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsledningsförvaltningen att i samband med kommande 
budgetprocesser tillämpa nedanstående prioriteringsordning för förslag till lokalinvesteringar 
och vid sammanvägning med stadens totala investeringsbehov. Motsvarande prioriterings-
ordning ska tillämpas inom budgeterade ramar för reinvestering och underhåll.

Prioriteringsordning lokalförsörjningsbehov:
1. Behov av ökad yta genom volymökning
2. Förändrade myndighetskrav
3. Verksamhetsförändringar utöver myndighetskrav

Prioriteringsordning fastighetsbehov:
1. Säkerhet (fara för liv/hälsa ex brandlarm, myndighetskrav)
2. Grundkonstruktion och ”regnkappa”
3. Energieffektivisering och installationer
4. Innemiljö
5. Utemiljö
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsledningsförvaltningen att utreda möjligheter och 
förutsättningar för att instifta en central lokalbank. Utredningen ska omfatta konsekvens- och 
kostnadsberäkningar och redovisas för budgetberedningen för beaktande i kommande 
budgetprocesser. Budgetberedningen avgör tidplan för uppdraget.

Kommunstyrelsen uppdrar åt skolnämnden att se över schemaläggning, i samarbete med 
lokalförsörjningsavdelningen genomföra en kapacitetsbedömning i förhållande till befintlig 
yta per elev, överväga skolområdesindelning m.m. i syfte att identifiera möjligheter att 
optimera lokalanvändningen i befintligt bestånd. Utredningen ska redovisas för budget-
beredningen för beaktande i samband med avvägningar vid framtagande av förslag till budget 
i kommande budgetprocesser. Budgetberedningen avgör tidplan för uppdraget.

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

Expedieras till 
Lokalförsörjningsavdelningen, skolnämnden
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§ 161

KS 179/18
Utnyttjande av tillfälligt statsbidrag för ensamkommande unga

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att social- och arbetsmarknadsnämnden får överskrida innevarande 
års budget med 1,5 mnkr med hänvisning till nytt generellt statsbidrag. Ärende om eget 
kapital 2017 behandlas i budgetberedningen.

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

Ärendet
Under hösten 2017 beslutades om ett tillfälligt statsbidrag för ensamkommande unga. 
Statsbidraget till landets kommuner uppgår till 390 mnkr för 2017 och 195 mnkr för 2018. 
Stats-bidraget bokförs, enligt riktlinjer från SKL, som ett generellt statsbidrag och tillfaller 
därmed inte social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde.

Ärendets behandling
Social- och arbetsmarknadsnämndens har behandlat ärendet den 22 mars 2018, § 11.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 maj 2018, § 85.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att social- och arbetsmarknadsnämnden får överskrida innevarande 
års budget med 1,5 mnkr med hänvisning till nytt generellt statsbidrag. Ärende om eget 
kapital 2017 behandlas i budgetberedningen.

Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Joel Olsson (SD) föreslår avslag på att social- och arbetsmarknadsnämnden får överskrida 
innevarande års budget.
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslutar och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marie Östh Karlssons förslag till beslut.

Expedieras till 
Social- och arbetsmarknadsnämnden, ekonomiavdelningen
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§ 162

KS 207/18
Kommunfullmäktiges mål och indikatorer 2019

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer mål samt indikatorer för år 2019-2020 enligt upprättat förslag 
(bilaga).

Reservation
Hans Bergfelt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Marcus Claessons förslag.

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

Ärendets behandling
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2018, § 6.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige fastställer mål samt indikatorer för år 2019-2020 enligt upprättat förslag 
(bilaga).

Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till budgetberedningens förslag till beslut med följande 
tillägg:
I bilaga ska följande tillägg göras till indikatorn Andel som bedömer sin egen hälsa som god 
eller mycket god i kolumnen för 2019:
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”Under 2019 ska en särskild uppföljning genomföras för att följa utvecklingen av upplevd 
hälsa hos tjejer i år 2 på gymnasiet som underlag för ställningstagande till eventuella åtgärder 
framöver.”

Inför fullmäktige kommer dessutom handlingen att kompletteras med de senast publicerade 
utfallsuppgifter som har tillkommit för 2017.

Hans Bergfelt (M) föreslår beslut i enlighet med Moderaternas förslag till budget (bilaga)

Marcus Claesson (L) föreslår, med instämmande av Ingemar Johansson (C), beslut i enlighet 
med Liberalernas förslag till budget (bilaga).

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marie Östh Karlssons förslag till beslut.
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KF-mål med tillhörande indikatorer 2019 

1. De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den som 
sammanhållen, karaktäristisk och modern.

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Kommentar

Antal byggrätter för 
bostäder i 
stadskärnan. (avser 
de som fått bygglov)

106*  i 
genomsnitt 
2014-2016

112* i 
genomsnitt 
2015-2017

>200 i genomsnitt 
under den senaste 
treårsperioden

>150  i 
genomsnitt under 
den senaste 
treårsperioden

>200 i 
genomsnitt 
under den 
senaste 
treårsperioden

*2016 och 2017-
års siffror är 
omräknade på 
grund av ny 
definition av 
indikatorn. 

Andel bygglov för 
hyresrätter av det 
som ska 
nyproduceras i 
stadskärnan.

Jämförbara 
uppgifter 
saknas

100% 
30 % under den 
senaste 
treårsperioden

30 % under den 
senaste 
treårsperioden

30 % under den 
senaste 
treårsperioden

Avser det som 
fått bygglov.

Värderingen 
bygger på ett 
snitt över en 
treårsperiod.

Andel bygglov 
avseende 
bottenvåningar som 
möjliggör publik 
verksamhet.

Jämförbara 
uppgifter 
saknas

100% 
50 % under den 
senaste 
treårsperioden

50 % under den 
senaste 
treårsperioden

50 % under den 
senaste 
treårsperioden

Avser det som 
fått bygglov vid 
större stråk i 
stadskärnan. 

Värderingen 
bygger på ett 
snitt över en 
treårsperiod.

Enkät gällande 
varumärket 
Mölndals innerstad, 
frågan ” Hur 
attraktiva upplever 
du att följande 
shoppingområden 
är?” Skala 0-7.

 2,6 Mätning 
genomförs ej

Mätning 
genomförs ej >=4

-
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2. Andelen Mölndalsbor som upplever trygghet och god hälsa ska öka

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Kommentar

SCB:s medborgar-
undersökning, 
Trygghet. Skala 0-
100.

Mätning ej 
genomförd

57
Mätning 
genomförs ej

Statistiskt 
säkerställd ökning 
gentemot 
föregående 
mätning

Mätning 
genomförs ej

Gränsvärden: 
40=Godkänt 
55=Nöjd
75=Mkt nöjd

Anmälda våldsbrott 
i kommunen, 
antal/100 000 inv.

656 765
Minskning 
gentemot 
föregående år 

Minskning 
gentemot 
föregående år

Minskning 
gentemot 
föregående år 

Statistiken bryts i 
möjlig mån ned på 
områdesnivå. 
Källa Brå.

Sjukpenningtalet 

KKiK
11,9 11,5 - <=11,3 <=11,1

Ger en bild av 
befolkningens 
hälsotillstånd.  
Källa: 
Försäkringskassan. 
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 3. Företagare ska uppfatta Mölndal som en alltmer attraktiv 
näringslivskommun.

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Kommentar

SKL Insikt-enkät till 
företag som fått 
myndighetsbeslut, 
NKI 0-100

KKiK

72 74 >=80 >=80 >=80

Gränsvärden: 
62-69=Godkänt 

70-80=Högt, 
>80=Mkt högt

Antal nystartade 
företag per 1 000 
invånare 16-64 år

10,9 11 >=12,5 >=12,5 >=12,5

4. Mölndal ska ta en alltmer betydelsefull roll i utvecklingen av regionen.

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Kommentar

Bred genomlysning 
för att identifiera 
särskilt viktiga 
utvecklingsområden

-
Genom-
förande

- -

Beslut om inriktning 
samt förhållningssätt 
i nätverken

- - Genomförande -

Genomlysningen 
avser samtliga 

nämnder, 
förvaltningar och 

bolag för att 
identifiera särskilt 

viktiga 
utvecklingsområde

n med bäring på 
stadens vision och 
övriga KF-mål som 
staden gemensamt 

ska prioritera.

Tills vidare avgör 
sakfrågans karaktär 

hur ”regionen” 
avgränsas. Därmed 

kan ”regionen” 
avse olika 

geografiska 
områden för olika 

verksamheter.
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5. Bostadsbyggandet i Mölndal ska öka och möta kravet på en hållbar tillväxt.

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Kommentar

Befolkningstillväxt
1,8% 1,7% 1,5 % 1,5 % 1,5 %

Mäts i genomsnitt 
under den senaste 

treårsperioden

Planerad 
nyproduktion av 
bostäder nära 
kollektivtrafikhållplat
s i antagna 
detaljplaner (Andel 
inom 400 meter, 800 
meter från 
pendeltågsstation)

100% 97 % > 80% > 80% > 80%

Mäts successivt som 
staden tar fram nya 
planer och i dialog 

med kollektivtrafik-
huvudmannen.

Andel av varje 
upplåtelseform inom 
respektive 
prognosområde.

9,1% 9,1%
Över tid > 20% 
av respektive 

upplåtelseform

Över tid > 20% 
av respektive 

upplåtelseform

Mätvärdena visar 
relationer mellan de 

tre största 
upplåtelse-formerna 

och stadens tre 
största 

kommundelar. 
Fördelning mellan 
olika hustyper per 

upplåtelseform 
beaktas ej.

Rankingplacering 
”Bäst att bo” (totalt) 
enligt tidningen Fokus

3 3 Topp 5 Topp 5 Topp 5
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6. Varje barns potential ska tidigt tas till vara så att fler får förutsättningar för 
goda livsvillkor. De samlade skolresultaten ska förbättras samtidigt som fler får 
godkänt i alla ämnen.

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Kommentar

Andel som klarat 
alla delprov för 
ämnesproven i åk 3 
inom Sve och SvA

KKiK

85% 82%
>=82%

>=83% >=83%

Utfall avser 
genomsnitt i % 
av eleverna i 
kommunala 
skolor

Elever i åk 9 som är 
behöriga till minst 
yrkesprogram.

KKiK

91,4% 91,5% -* >=92% >=92%

Utfall avser 
genomsnitt i % 
av eleverna i 
kommunala 
skolor exkl 
nyanlända och 
elever med 
okänd 
skolbakgrund

*Målvärde för 
Budget 2018 är 
>=89% och är 
definierat 
”Samtliga 
elever” .

Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken, 
Lupp. Andel som 
bedömer sin egen 
hälsa som god eller 
mycket god.

Lupp ej 
genomförd 
2014-2016.

Nästa mätning 
genomförs 
2020.

Nästa mätning 
genomförs 2020.

a) Åk 8 tjejer
Senaste 
mätning 2013: 
71%

70 % - >=73%

b) Åk 8 killar
Senaste 
mätning 2013: 
87%

89% >=90%

c) Åk 2 gy tjejer *
Senaste 
mätning 2013: 
73%

60 % >=73%

d) Åk 2 gy killar
Senaste 
mätning 2013: 
76%

82% >=84%

Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken, 
Lupp. Andel som 
uppger att man är 
nöjd med livet.

Lupp ej 
genomförd 
2014-2016.

Nästa mätning 
genomförs 
2020.

Nästa mätning 
genomförs 2020.

Nästa mätning 
genomförs 2020.

Ambitionen 
kopplat till 
Vision 2022 är 
att skillnaden 
mellan könen 
ska minska, utan 
att pojkarnas 
nivå sjunker. 

*Under 2019 ska 
en särskild 
uppföljning 
genomföras för 
att följa 
utvecklingen av 
upplevd hälsa 
hos tjejer i år 2 
på gymnasiet 
som underlag för 
ställningstagande 
till eventuella 
åtgärder 
framöver.

a) Åk 8 tjejer
Senaste 
mätning 2013: 
82%

85 % >=88%

b) Åk 8 killar
Senaste 
mätning 2013: 
87%

93% >=95%

c) Åk 2 gy tjejer 
Senaste 
mätning 2013: 
80%

80 % >=83%

d) Åk 2 gy killar
Senaste 
mätning 2013: 
82% 

87% >=89%
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7. Mölndalsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Kommentar

SCB:s medborgar-
undersökning, 
Bemötande och 
tillgänglighet. 
Skala 0-100.

56
Mätning 
genomförs ej

Statistiskt 
säkerställd ökning 
gentemot 
föregående 
mätning

Mätning 
genomförs ej

Gränsvärden: 
40=Godkänt 
55=Nöjd

75=Mkt nöjd

SCB:s medborgar-
undersökning, Nöjd 
inflytandeindex, 
NII. Skala 0-100.

40
Mätning 
genomförs ej

Statistiskt 
säkerställd ökning 
gentemot 
föregående 
mätning

Mätning 
genomförs ej

Gränsvärden: 
40=Godkänt 
55=Nöjd, 75=Mkt 
nöjd

Hur stor andel av 
medborgarna
som skickar
in en enkel fråga 
via e-post får svar 
inom en arbetsdag?

KKiK

85% * Mätning ej 
genomförd

>85% och 
>utfall 2017* >75%** >75% och >utfall 

2018

* Utfall och 
målvärde avser två 
dagar. 

** Målvärde avser 
en dag. 

Hur stor andel av 
medborgarna
som tar
kontakt med 
kommunen via 
telefon får ett
direkt svar på en 
enkel fråga?

KKiK

54% Mätning ej 
genomförd

>54% och 
>utfall 2017 >54%  >54% och >utfall 

2018

Medelvärdet bland 
KKiK-kommunerna 
2017 var 51%.

Hur stor andel av 
medborgarna
uppfattar
att de får ett gott 
bemötande
när de via
telefon ställt en 
enkel fråga till 
kommunen? 

KKiK

89% Mätning ej 
genomförd

>89% och 
>utfall 2017 >89% >89% och >utfall 

2018

Medelvärdet bland 
KKiK-kommunerna 
2017 var 81%.

Hur god är 
kommunens 
webbinformation
till medborgarna? 

KKiK.

78% 79% >79% >79% >79 % och >utfall 
2018-2019

Medelvärdet bland 
KKiK-kommunerna 
var 79% av max-
antalet poäng.
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8. Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra 
Mölndalsborna en hälsosam och god miljö.

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Kommentar

Totala utsläpp av 
växthusgaser i 
Mölndal i ton 
CO2-ekvivalenter/ 
invånare och år.

2014: 3,7 2015: <=2,8 2016: <=3,5
2017: <=3,4

2018: <= 3,3

a) vara från 
energiförsörjning

2014: 0,4 2015: 0,2
-

-

b) varav från 
industriprocesser

2014: 0,1 2015: 0,2 -

c) varav från 
transporter

2014: 2,8 2015: 2,1 -

d) varav från 
arbetsmaskiner

2014: 0,2 2015: 0,1 -

e) varav från 
lösningsmedel

2014: 0,1 2015: 0,1 -

f) varav från 
jordbruk

2014: 0,0 2015: 0,0 -

g) varav från avfall 
och avlopp

2014: 0,1 2015: 0,1 -

Klimatpåverkande 
utsläpp är officiell 
statistik som 
redovisas av SCB 
och RUS.

Vid utgången av 
varje år redovisas 
en siffra som gäller 
för två år tidigare. 

Andel uppnådda 
miljömål 12 12 >=30% >=40%

Mölndal har 20 
lokala miljömål 
som konkretiserar 
de nationella 
miljömålen.

Rankingplacering 
bland Sveriges 290 
kommuner enligt 
tidningen 
Miljöaktuellt. 

16 71
Topp 10 % d.v.s. 
<=29

Topp 10 % d.v.s. 
<=29

Baseras på enkät 
och officiell 
statistik från 
Vatten-
myndigheten, 
Boverket, Avfall 
Sverige, SKL, Håll 
Sverige rent, 
Ekomatcentrum, 
Energi-
myndigheten och 
Kolada.
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9. I Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning 
öka

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Kommentar

Andel unga vuxna 
med ekonomiskt 
bistånd

5,3%
Mätning ej 
genomförd

<=5% <=5% <=5%

Andelen unga vuxna 18-
24 år som någon gång 

under året mottagit 
ekonomiskt bistånd i 

relation till unga vuxna i 
kommunen. Källa: 

Socialstyrelsen och SCB.

Försörjningsstöd 
per invånare i 
relation till 
riksgenomsnittet 

79%
Siffror ej 

presenterade 
ännu

<=75% <=77% <=76%
Källa: Socialstyrelsen 

och SCB.

Antalet 
kommunala 
feriejobb

293 334 >=300 >=300 >=300

Det sammanlagda 
antalet 
praktikplatser och 
extratjänster som 
stadens nämnder 
åtagit sig att 
erbjuda.

- 61 >=120* 100 100

*Fastställt i budget 2018 
för perioden april 2017-
mars2018. Därefter ny 
definition av måttet.  

Andel nyanlända i 
arbete eller studier 
efter avslutad 
etablering. (90 
dagar)**

KKiK

29 24 - >=33* >=33*
*Nationellt genomsnitt 
33
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10. Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.

Indikator Utfall 2016 Utfall  2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Kommentar

Medarbetarenkät. 
"Rekommenderar 
Mölndals stad som 
arbetsgivare."

54% 58% >=60% >=60% >=60%

Andel medarbetare som 
rekommenderar min 
enhet som arbetsplats

Mätning ej 
genomförd 70% Mätning 

genomförs ej

Ökning 
gentemot 
föregående 
mätning

Ökning 
gentemot 
föregående 
mätning.

Medarbetarenkät. ”Att 
vara chef i Mölndals 
stad”.

Mätning ej 
genomförd 76% Mätning 

genomförs ej
Mätning 
genomförs ej >=80%

Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME. Skalan 0-100.

76 79 >=80 >=80 >=80

Måttet speglar 
motivation, ledarskap 
samt styrning och är 
framtaget av SKL och 
Rådet för främjande av 
kommunala analyser, 
RKA. 
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Moderaternas förslag till utgiftstak för 2019, preliminär 
investeringsplan för perioden 2019-2021, samt förslag till 
förändringar av mål/indikationer.

1. Sammanfattning

Den största skillnaden mellan Moderaternas och majoritetens förslag till driftsbudget för nästa 
år, samt vilka investeringar man ser framför sig de kommande tre åren, är att Moderaternas 
budgetförslag innebär en avgjort stabilare ekonomisk resultatnivå för 2019 samt att 
investeringsplanen upptar medel för en ny simhall i Åbyområdet. 

Moderaternas förslag innebär att kommunens nämnder nästa år tillförs ytterligare 143 Mkr, 
jämfört med gällande budget för innevarande år. Av detta avser 78 Mkr tillskott till 
verksamheten och 75 Mkr kompensation för förändrad pris- och lönenivå mellan åren.

Moderaternas förslag till utgiftstak för 2019 sammanfaller i huvudsak med vårt tidigare 
förslag i budget/plan för perioden 2018--2020. Budgetförslaget innebär ett samlat utgiftstak 
för kommunens nämnder på 3 644 Mkr. Därutöver finns 16,5 Mkr avsatta centralt som också 
avses kunna tillföras nämnderna. Resultatet för i budgetförslaget uppgår till +63 Mkr. Detta 
motsvarar en resultatnivå på 1,7 %.

2. Allmänna förutsättningar

Svensk ekonomi går bra. Efter några års tillväxt, och efter en långdragen internationell 
lågkonjunktur, råder högkonjunktur. Det är inte minst den inhemska efterfrågan som har vuxit 
snabbt och drivit på tillväxten. Och som i varje högkonjunktur blir jobben fler och 
skatteintäkterna växer. Förra året ser också ut att bli det första året på ett decennium som 
ekonomin i samtliga OECD-länder växer.
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Den samlade bedömningen är att Sveriges ekonomi fortsätter att växa de närmaste åren, dock 
med en lägre tillväxttakt efter 2018. 

Samtidigt kan inte det faktum döljas att svensk ekonomi också har betydande utmaningar. Det 
gäller framförallt vår arbetsmarknad där det i praktiken råder full sysselsättning för inrikes 
födda medan arbetslösheten och utanförskapet växer bland utrikes födda med lägre 
utbildning. Därmed dämpas BNP-tillväxten framöver både på grund av arbetskraftsbrist i 
vissa sektorer, som på grund av en arbetsmarknad som inte underlättar integration och 
erbjuder enklare jobb.

3. Stadens starka ekonomi 

Under den senaste tioårsperioden har stadens ekonomiska ställning stärkt. Den kommunala 
verksamheten har tillförts mer pengar och den tidigare majoriteten klarade av att samtidigt 
sänka kommunalskatten för medborgarna. Stadens stabila ekonomi skapar fortsatt goda 
förutsättningar för Mölndals Stad.

Inför nästa år beräknas kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning öka 
med ca 180 Mkr, eller med drygt 5 procent, vid oförändrad kommunalskattenivå. Att den 
nuvarande majoriteten då, och mot bakgrund av de betydande resurstillskott som kommunens 
nämnder erhöll i budget både under 2017 och 2018, inte klarar av att redeovisa ett ekonomiskt 
resultat som uppnår kommunens finansiella mål är ett svaghetstecken.

Vi menar att stadens budgetarbete måste ha som huvudfokus att verksamhetens kostnader 
anpassas till en långsiktigt rimlig ökningstakt över tid och skattepolitiken underlätta för 
tillväxt, fler i arbete och minskat utanförskap. Bara så skapas långsiktigt också nya resurser 
till den kommunala sektorn. Därför torde det snarast vara en sänkning av kommunskatten för 
våra kommunmedborgare som politiken bör överväga.

4. Kortfattad beskrivning av Moderaternas budget för 2019  

För nästa år erhåller kommunens nämnder ett tillskott på 77 Mkr för verksamhetsökningar i 
det moderata budgetförslaget. För förändringar av pris- och lönenivåer mellan åren tillförs 
ytterligare 65 Mkr i utgiftstaket. Därutöver avsätts 10 Mkr i lönemedel centralt för att fördelas 
till nämnderna senare.  
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På skolan område tillförs ytterligare resurser för att möte ökningen av antalet elever på 
förskola, grundskola, särskola och gymnasieutbildning, samt kompensation för ökade 
lokalkostnader. Skolnämnden föreslås också erhålla ett centralt anslag för ökad 
måluppfyllelse samt en utökning av det s.k toleransprojektet.

Vård- och omsorgsnämnden erhåller ytterligare tillskott för korttidsplaster, platser för 
funktionshindrade samt möta behov inom hemtjänsten.

Social- och arbetsmarknadsnämnden erhåller tillskott för boenden för nyanlända och 
ekonomiskt bistånd. Moderaterna tillför också nya medel för insatser som leder till ökad 
skolnärvaro samt kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld.

Kultur- och fritidsnämnden tillförs medel för kapitalkostnader på grund av byte av konstgräs 
samt ny sporthall i Lindome. Vi har också lagt in pengar för införande av s.k fritidsbank.

Tekniska nämnden tillförs medel för att öka anslagen till vägföreningar, samt förutsätts ta ut 
en administrativ avgift för seniorkort på kollektivtrafiken.

I förslaget till budget finns utöver tidigare nämnda tillskott för verksamhetsökningar avsatt 4,5 
Mkr för utnyttjande av eget kapital, vilket bland annat ger möjlighet till uppstart av 
kundcenter under 2019. 

Vi tillför ytterligare 11,4 Mkr i utdelning från kommunala bolag. Av dessa avser 6,2 Mkr 
ökad utdelning från Kvarnfallet AB och 5,2 Mkr ökad utdelning från Förbo AB. Då 
utdelningen från Förbo förutsätter fortsatt dialog med övriga ägarkommuner föreligger 
förvisso en viss osäkerhet kring denna intäkt. Men mot bakgrund av tidigare diskussion 
mellan ägarna och den starka resultatnivån i vårt budgetförslag bedömer vi det som rimligt 
och utan någon finansiell risk att förutsätta denna intäkt. 

Förslag till förändringar av utgiftstak för respektive nämnd, resultatnivå för 2019 samt 
förslag till verksamhetsförändringar för respektive nämnd framgår av bilaga 1.

 

5. Förslag till preliminär investeringsplan 2019--2021 innehållande ny simhall

Den största skillnaden mellan Moderaternas förslag till investeringsplan och majoritetens 
förslag är att vi också lägger in 220 Mkr för en nybyggd simhall under perioden 2019-2021.

Moderaternas förslag till preliminär investeringsplan 2019-2021 upptar en investeringsvolym 
på 1 499 Mkr (netto) för treårsperioden. Detta är 98 Mkr mer än i majoritetens förslag. 
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För nästa år föreslås investeringsvolymen uppgå till 486 Mkr. Detta belopp sammanfaller med 
majoritetens förslag, men innehållet skiljer. De driftsmässiga konsekvenserna för 2019 skiljer 
emellertid inte mot majoritetens förslag. 

Investeringsplanen fastställs slutligen under hösten i samband med att beslut om kommunens 
treårsbudget 2019-2021 fastställs. 

Förslag till preliminär investeringsplan för åren 2019--2021 framgår av bilaga 2.

6. Moderaterna föreslår oförändrad skatt.  

Den rödgröna regeringen har föreslagit betydande 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 val för 
individen. 

Vi föreslår att kommunalskatten fastställs till oförändrat 20:26 kr för 2019, men konstaterar 
samtidigt att en lägre kommunalskattenivå i dagsläget är förenlig med ekonomiska resultat i 
nivå med stadens finansiella mål samt ytterligare tillskott till den kommunala verksamheten.  

7. Förslag till mål/indikationer 

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

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 inom Sve, 
SvA)” skall indikatorvärdet för 2018 uppgå till >= 85% 

Vi föreslår att indikatorn ”Andel som klarat delprov för ämnesprovet i åk 3 i ma” återinförs 
och att indikatorn sätts till >= 83%.
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Målområde 8 ”Mölndals miljö- och klimatarbete……”

För indikatorn ”totala utsläpp av växthusgaser i Mölndal i ton CO2-ekvivalenter/invånare 
och år” ändras indikatorvärdet för 2019 till ”2017<=3,6” och för 2020 till ”2018<=3,5”

Indikatorn ”andel uppnådda miljömål” ändras till tidigare ”antal miljömål som i uppföljning 
ger riktning bättre” med indikatorvärdet >=15 för 2019 och >=16 för 2020.

För indikatorn ”Rankingsplacering bland Sveriges 290 kommun enligt tidningen 
Miljöaktuellt” föreslår vi att indikatorn för 2019 och 2020 sätts till att vara ”bland de 20% 
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 2019 uppgå till >= 62% och för 2020 till >=64%.  

8. Förslag till beslut 

Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa 2019 års utgiftstak för respektive nämnd enligt bilaga 1

att fastställa preliminär investeringsplan för 2019--2021 enligt bilaga 2  som                
underlag för höstens budgetarbete

att fastställa den kommunala utdebiteringen för 2019 till 20,26 kr 

att avseende mål och indikatorer göra de förändringar som framgår av denna skrivelse.
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Liberalerna Mölndals budget/plan 2019-2021 i 9 punkter:

 Nästan var femte 9-åring når inte målen i svenska. 4 av 10 tjejer skattar sin hälsa som sämre.
Enligt Lärarförbundets ranking ligger Mölndal så lågt som 140:e plats. Vi föreslår ett 10-tal 
åtgärder för att vända utvecklingen, så som stärkt elevhälsa, minskad mobilanvändning för 
ökad studiero, central rättning av nationella prov, fler egna skolböcker till eleverna, fler 
särskilda undervisningsgrupper med speciallärare, lovskola/läxhjälp, 3-terminssystem på 
prov, lärarassistenter som avlastar, m.m. I synnerhet Östra Mölndal behöver fler förskolor.
   

 Fördubbla Toleransprojektet. Korta köerna till Kulturskolan. Återöppna Balltorps bibliotek. 
Inför "meröppet". Arbeta för enhetligare regler i kollektivtrafiken för omlottzoner, färdtjänst, 
skolskjuts. Följ upp användning av subventionerade resandekort för yngre och äldre.

 Öka patientsäkerheten genom IT-system som NPÖ och Senior Alert. 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. Bygg om mindre förskolor i Balltorp till LSS/Gruppbostäder.

 Utveckla hela Åby Sportcenter, bygg nytt och större Åbybad i etapper, vårda och 
driftoptimera alla stadens anläggningar. Minska slöseri med el-, värme- och vatten.

 Bygg sporthall vid Aktiviteten utöver Västerbergsskolan samt belyst näridrottsplats vid 
Lackarebäcksskolan. Lägg konstgräs på Enerbacksplan. Rusta upp stadens motionsleder
och Gunnebos ridanläggning.
 

 Underlätta bredbandsutbyggnad och radiolänk i områden utanför centrumkärnor.
Förenkla byggande utanför planlagda områden genom att samla ihop förfrågningar.

 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.
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 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. Indikatorerna för svenska och matematik i årskurs 3 bör vara 95% godkända.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Att bifalla budgetberedningens förslag till budget och plan för 2019 – 2021 med de ändringar som 
framgår av ovanstående och bifogade bilagor från Liberalerna Mölndal.

Bilagor:
Bilaga 1: Kommunbidrag 2019
Bilaga 2: Verksamhetsförändringar 2019
Bilaga 3: Investeringsbudgetsförändringar 2019 – 2021

För Liberalerna Mölndal
Marcus Claesson, gruppledare & kommunalråd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 163

KS 208/18
Nämndernas utgiftstak 2019

Beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslutar att fördela totalt 3 656,7 mnkr som utgiftstak för nämnderna. 
Utöver det finns centralt avsatt kompensation för del av löneökningar 2019 motsvarande 10,0 
mnkr. Dessa medel fördelas enligt beslut av kommunstyrelsen genom arbetsgivar- och 
organisationsutskottet.

Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas utgiftstak för 2019 enligt följande:
Byggnadsnämnden 13,2 mnkr
Kommunfullmäktige och övriga nämnder 14,7mnkr
Kommunstyrelsen 188,5 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden 158,3 mnkr
Miljönämnden 12,7 mnkr
Skolnämnden 1 406,7 mnkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden 329,7 mnkr
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 160,6 mnkr
Utbildningsnämnden 321,0 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden 1 051,3 mnkr

Totalt 3 656,7 mnkr
 
Utifrån förändringar i omvärlden såsom nya skatteprognoser, pensionsprognoser eller 
regeringens budgetproposition, kan en nedrevidering av nämndens utgiftstag behöva prövas 
av kommunfullmäktige i november.

Följande två tillägg ska göras till verksamhetsförändringar inom kommunstyrelsen:
En notering om inrättande av kommungemensam kundtjänst med uppgift om att finansiering 
sker 2019 genom nyttjande av eget kapital för att därefter tas med i plan 2020-2021. 
Kommunstyrelsen har behandlat frågan om kommungemensam kundtjänst i särskilt ärende.

Besöksnäringsutveckling 1,2 mnkr.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Totalt utgiftstak för kommunstyrelsen uppgår efter det tillägget till 189,7 mnkr för 2019.

I den ekonomiska sammanställningen av utgiftstak ska de centrala posterna justeras enligt 
nedan:
Finansiella intäkter ökas med 1,2 mnkr i form av utdelning från bolag.
Utrymmet för nyttjande av eget kapital ökas med 1 mnkr.
Nytt resultat blir 32,7 mnkr och nettokostnadsandel kvarstår på 99,1 %.

Reservation
Hans Bergfelt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Marcus Claesson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Deltar ej i beslut
Ingemar Johansson (C) deltar ej i beslutet.

Ärendet
Mölndals stads budgetprocess innebär att kommunfullmäktige redan i juni beslutar om ett så 
kallat utgiftstak för varje nämnd. Ett totalt nettoanslag fördelas per nämnd, som i sin tur 
därefter fördelar dessa på respektive verksamhet och eventuellt föreslår fördelning mellan så 
kallade kommunbidragsområden. Sista steget i processen är att kommunfullmäktige vid 
budgetbesluet i november fastställer sistnämnda fördelning.

Ärendets behandling
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2018, § 7.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslutar att fördela totalt 3 656,7 mnkr som utgiftstak för nämnderna. 
Utöver det finns centralt avsatt kompensation för del av löneökningar 2019 motsvarande 10,0 
mnkr. Dessa medel fördelas enligt beslut av kommunstyrelsen genom arbetsgivar- och 
organisationsutskottet.

Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas utgiftstak för 2019 enligt följande:
Byggnadsnämnden 13,2 mnkr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige och övriga nämnder 14,7mnkr
Kommunstyrelsen 188,5 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden 158,3 mnkr
Miljönämnden 12,7 mnkr
Skolnämnden 1 406,7 mnkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden 329,7 mnkr
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 160,6 mnkr
Utbildningsnämnden 321,0 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden 1 051,3 mnkr

Totalt 3 656,7 mnkr
 
Utifrån förändringar i omvärlden såsom nya skatteprognoser, pensionsprognoser eller 
regeringens budgetproposition, kan en nedrevidering av nämndens utgiftstag behöva prövas 
av kommunfullmäktige i november.

Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till budgetberedningens förslag till beslut med följande 
kompletteringar:
Följande två tillägg ska göras till verksamhetsförändringar inom kommunstyrelsen:
En notering om inrättande av kommungemensam kundtjänst med uppgift om att finansiering 
sker 2019 genom nyttjande av eget kapital för att därefter tas med i plan 2020-2021. 
Kommunstyrelsen har behandlat frågan om kommungemensam kundtjänst i särskilt ärende.

Besöksnäringsutveckling 1,2 mnkr.
Totalt utgiftstak för kommunstyrelsen uppgår efter det tillägget till 189,7 mnkr för 2019.

I den ekonomiska sammanställningen av utgiftstak ska de centrala posterna justeras enligt 
nedan:
Finansiella intäkter ökas med 1,2 mnkr i form av utdelning från bolag.
Utrymmet för nyttjande av eget kapital ökas med 1 mnkr.
Nytt resultat blir 32,7 mnkr och nettokostnadsandel kvarstår på 99,1 %.

Hans Bergfelt (M) föreslår beslut i enlighet med Moderaternas förslag till budget (bilaga)

Marcus Claesson (L) föreslår beslut i enlighet med Liberalernas förslag till budget (bilaga).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Datum: 2018-06-08 Tid: 14:21

Utgiftstak 2019
Budget 

2018 Uppräkning
Övriga 

justeringar
Summa 

utgiftstak

Byggnadsnämnden -12,7 -0,5 -13,2

Kommunfullmäktige -14,7 -0,2 0,2 -14,7

Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen -168,3 -3,2 -18,2 -189,7
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden -153,8 -2,4 -2,1 -158,3

Miljönämnden -12,4 -0,3 -12,7

Skolnämnden -1 354,0 -25,1 -27,6 -1 406,7

Social- och arbetsmarknadsnämnden -315,1 -5,8 -8,8 -329,7

Tekniska nämnden, skattefinansierat -157,8 -2,3 -0,5 -160,6
Tekniska nämnden, affärsdrivande 2,0 -2,0

Utbildningsnämnden -306,9 -5,6 -8,5 -321,0

Vård- och omsorgsnämnden -1 007,5 -19,8 -24,0 -1 051,3

Nämndernas nettokostnad -3 501,2 -65,2 -91,5 -3 657,9

Avgår interna poster 370,5 389,0
Pensioner -210,0 -210,4
Utrymme för nyttjande av eget kapital -2,0 -3,0
Semesterlöneskuld -5,0 -5,0
Central post lönemedel (AGU) 2018, ej fördelad -4,5
Central post lönemedel (AGU) 2019, ej fördelad -10,0
Utrymme driftseffekter omvandlingsfas Åbybadet -10,0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivningar -193,0 -205,0
Skatteintäkter 3 316,8 3 430,9
Generella statsbidrag och utjämning 197,9 263,1
Extra statsbidrag flyktingsituationen och byggbonus 33,2 28,0
Finansnetto 17,6 23,0
Årets resultat, enligt blandmodell 20,3 32,7

Nettokostnadsandel 99,4% 99,1%
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Kommunstyrelsens förslag

Förändringar jämfört med budget 2018 (exkl. uppräkning)
Tillkommande nettokostnad (+), avgående nettokostnad (-)

Byggnadsnämnden Skolnämnden
Verksamhetsförändringar Verksamhetsförändringar

Förändrat elevantal, skola, förskoleklass, fritidshem 10,9
Summa 0,0 Förändrat elevantal, särskola 1,2

Förändrat barnantal förskola och pedagogisk omsorg 2,1
Kommunfullmäktige o övriga nämnder Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler 6,7
Verksamhetsförändringar Utbyggd förskola, interna lokaler 3,9
Allmänna val -0,2 Utbyggd förskola, externa lokaler
Summa -0,2 Skolstart vid sex års ålder enl budgetprop (2017/18:1) 1,0

Nyanlända elever, skolkostnadsutredning m.m. enl budgetprop (2017 1,8
Kommunstyrelsen Summa 27,6
Verksamhetsförändringar
Tillfälliga kostnader ny mandatperiod -0,2 Social- och arbetsmarknadsnämnden
Räddningstjänsten -1,9 Verksamhetsförändringar
Utveckling ekonomisystem -0,1 Ekonomiskt bistånd 3,5
Utveckling bättre beslutsstöd (Hypergene) -0,4 Boenden nyanlända 4,0
Digital agenda 0,6 Införande av kvalitetsledningssystem 0,5
Ny lagstiftning informationssäkerhet, en tjänst 0,6 Missbruk av spel om pengar 0,1
Driftseffekter av investeringar 3,4 Ökad kostnad för ungdomsmottagning 0,7
Evakuering paviljonger, rivning och sanering 14,6 Summa 8,8
Utvecklingsbidrag Universeum, via GR 0,4
Besöksnäringsutveckling 1,2 Tekniska nämnden
Inrättande av kommungemensam kundtjänst* 0,0 Verksamhetsförändringar
Summa 18,2 Ökade driftskostnader gator och parker 0,5

Minskat avkastningskrav på affärsverksamhet 2,0
Kultur- och fritidsnämnden Summa 2,5
Verksamhetsförändringar
Miljö- och hälsovänligare granulat 0,2 Utbildningsnämnden
Sporthall Lindome 1,3 Verksamhetsförändringar
Byte av konstgräs Kållereds IP 0,3 Förändrat elevantal, gymnasieskola 6,0
Byte av konstgräs Rävekärrsplan 0,1 Förändrat elevantal, gymnasiesärskola 1,2
Byte av konstgräs Frejaplan 0,2 Etablering ny gymnasieverksamhet 1,0
Summa 2,1 Digitalisering inom sfi (en till en satsning) 0,3

Summa 8,5
Miljönämnden
Verksamhetsförändringar Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsförändringar
Summa 0,0 Köpta platser funktionshinder 16,0

Personlig assistans 1,5
*Finansiering 2019 sker genom nyttjande av eget kapital. Kundtjänsten Volymökning hemtjänst 2,0
ska tas med i plan 2020-2021. Kommunstyrelsen har behandlat frågan Volymökning korttidsplatser 2,5
om kommungemensam kundtjänst i särskilt ärende. Digitalisering inom vård- och omsorg 2,0

Summa 24,0
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Moderaternas förslag

Datum: 2018-05-30 Tid: 19:52

Utgiftstak 2019
Budget 

2018 Uppräkning
Övriga 

justeringar
Summa 

utgiftstak

Byggnadsnämnden -12,7 -0,5 -13,2

Kommunfullmäktige -14,7 -0,2 0,2 -14,7

Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen -168,3 -3,2 -14,4 -185,9
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden -153,8 -2,4 -2,6 -158,8

Miljönämnden -12,4 -0,3 -12,7

Skolnämnden -1 354,0 -25,1 -28,0 -1 407,1

Social- och arbetsmarknadsnämnden -315,1 -5,8 -8,8 -329,7

Tekniska nämnden, skattefinansierat -157,8 -2,3 0,9 -159,2
Tekniska nämnden, affärsdrivande 2,0 -2,0

Utbildningsnämnden -306,9 -5,6 -8,5 -321,0

Vård- och omsorgsnämnden -1 007,5 -19,8 -14,5 -1 041,8

Nämndernas nettokostnad -3 501,2 -65,2 -77,7 -3 644,1

Avgår interna poster 370,5 389,0
Pensioner -210,0 -210,4
Utrymme för nyttjande av eget kapital -2,0 -4,5
Semesterlöneskuld -5,0 -5,0
Central post lönemedel (AGU) 2018, ej fördelad -4,5
Central post lönemedel (AGU) 2019, ej fördelad -10,0
Centralt utrymme för ev. minskade intäkter Åby simhall 2019 -2,0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivningar -193,0 -205,0
Skatteintäkter 3 316,8 3 430,9
Generella statsbidrag och utjämning 197,9 263,1
Extra statsbidrag flyktingsituationen och byggbonus 33,2 28,0
Finansnetto 17,6 33,2
Årets resultat, enligt blandmodell 20,3 63,2

Nettokostnadsandel 99,4% 98,3%
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Moderaternas förslag

Förändringar jämfört med budget 2018 (exkl. uppräkning)
Tillkommande nettokostnad (+), avgående nettokostnad (-)

Byggnadsnämnden Skolnämnden
Verksamhetsförändringar Verksamhetsförändringar

Förändrat elevantal, skola, förskoleklass, fritidshem 9,0
Summa 0,0 Förändrat elevantal, särskola 1,2

Förändrat barnantal förskola och pedagogisk omsorg 2,1
Kommunfullmäktige o övriga nämnder Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler 6,7
Verksamhetsförändringar Utbyggd förskola, interna lokaler 3,9
Allmänna val -0,2 Utbyggd förskola, externa lokaler
Summa -0,2 Centralt anslag för ökad måluppfyllelse 2,0

Utökning Toleransprojektet 0,3
Kommunstyrelsen Skolstart vid sex års ålder enl budgetprop (2017/18:1) 1,0
Verksamhetsförändringar Nyanlända elever, skolkostnadsutredning m.m. enl budgetprop (2017 1,8
Tillfälliga kostnader ny mandatperiod -0,2 Summa 28,0
Räddningstjänsten -1,9
Utveckling ekonomisystem -0,1 Social- och arbetsmarknadsnämnden
Utveckling bättre beslutsstöd (Hypergene) -0,4 Verksamhetsförändringar
Lägre kostnader bevakning boende nyanlända -0,5 Ekonomiskt bistånd 3,0
Minskning centralt utvecklingsanslag -1,5 Boenden nyanlända 4,0
Trygghetsåtgärder bevakning centrum 0,3 Ökade insatser skolnärvaro 0,5
Ökad samverkan mellan kommun/skola och näringsliv 0,5 Kartläggning av förekomst av hedersrelaterat våld 0,5
Övertagande av turistuppdrag 1,5 Missbruk av spel om pengar 0,1
Avveckling av Fairtrade -0,2 Ökad kostnad för ungdomsmottagning 0,7
Avdrag avtal HSN (medel tillförs SAN) -0,1 Summa 8,8
Digital agenda 0,6
Ny lagstiftning informationssäkerhet, en tjänst 0,6 Tekniska nämnden
Driftseffekter av investeringar 3,4 Verksamhetsförändringar
Evakuering paviljonger, rivning och sanering 12,0 Ökade driftskostnader gator och parker 0,5
Utvecklingsbidrag Universeum, via GR 0,4 Administrativ avgift seniorkort -2,0
Summa 14,4 Bidrag vägföreningar 0,6

Minskat avkastningskrav på affärsverksamhet 2,0
Kultur- och fritidsnämnden Summa 1,1
Verksamhetsförändringar
Miljö- och hälsovänligare granulat 0,2 Utbildningsnämnden
Sporthall Lindome 1,3 Verksamhetsförändringar
Fritidsbank 0,5 Förändrat elevantal, gymnasieskola 6,0
Byte av konstgräs Kållereds IP 0,3 Förändrat elevantal, gymnasiesärskola 1,2
Byte av konstgräs Rävekärrsplan 0,1 Etablering ny gymnasieverksamhet 1,0
Byte av konstgräs Frejaplan 0,2 Digitalisering inom sfi (en till en satsning) 0,3
Summa 2,6 Summa 8,5

Miljönämnden Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhetsförändringar Verksamhetsförändringar

Köpta platser funktionshinder 14,5
Summa 0,0 Personlig assistans 1,5

Volymökning hemtjänst 2,0
Volymökning korttidsplatser 2,5
Kostnadsanpassning intern hemtjänst -7,5
Digitalisering inom vård- och omsorg 1,5
Summa 14,5

Tillägg nämndernas kommunbidrag 77,7
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Liberalerna Mölndals vårbudget - kommunbidrag 2019
2018-06-07

Budget Komp. Övriga just. Budget
2018 Pris/Lön 2019

Byggnadsnämnden -12,7 -0,5 -0,1 -13,3

Kommunfullmäktige -14,7 -0,2 0,2 -14,7

Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen -168,3 -3,2 -11,3 -182,8
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden -153,8 -2,4 -2,9 -159,1

Miljönämnden -12,4 -0,3 -12,7

Skolnämnden -1 354,0 -25,1 -33,6 -1 412,7

Social- och arbetsmarknadsnämnden -315,1 -5,8 -9,3 -330,2

Tekniska nämnden, skattefinansierat -157,8 -2,3 -1,4 -161,5
Tekniska nämnden, affärsdrivande 2,0 -2,0 0,0

Utbildningsnämnden -306,9 -5,6 -8,5 -321,0

Vård- och omsorgsnämnden -1 007,5 -19,8 -17,6 -1 044,9

Nämndernas nettokostnad -3 501,2 -65,2 -86,5 -3 652,9

Avgår interna poster 370,5 389,0
Pensioner -210,0 -210,4
Utrymme - nyttjande nämnders eget kapital (inkl. kundtjänst) -2,0 -4,5
Semesterlöneskuld -5,0 -5,0
Central post lönemedel (AGU) 2018, ej fördelad -4,5
Central post lönemedel (AGU) 2019, ej fördelad -10,0
Åbybadet - eventuellt intäktsbortfall -2,0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivningar -193,0 -205,0
Skatteintäkter 3 316,8 3 430,9
Generella statsbidrag och utjämning 197,9 263,1
Extra statsbidrag - integration (17 Mkr), byggbonus (11 Mkr) 33,2 28,0
Finansnetto (varav utdelning Förbo ökas till  5,4 Mkr) 17,6 33,2

Årets resultat, enligt blandmodell 20,3 54,4

Nettokostnadsandel 99,4% 98,4%

Ökade statliga bidrag ska samordnas mot kommunbidragsområden.
Gradvis införande av komponentavskrivning ökar planerat underhåll för SLF-LF/TEF.
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Liberalerna Mölndals vårbudget 2019 - verksamhetsförändringar
bilaga  2, 2018-06-07 (Mkr)

Skolnämnden
Grundskola, förskoleklass,  fritidshem - fler elever 10,9
Förskola, pedagogisk omsorg - fler barn 2,1
Särskola - fler elever 1,2
Skollokaler - ny-/om-/tillbyggnad 6,7
Förskolor - ny-/om-/tillbyggnad 3,9
Skolstart vid 6 år 1
Nyanlända elever,  skolkostnadsutredning 1,8
Central rättning av nationella prov 1
Förstärkning elevhälsa - förebygg näthat, mobbning, stress, oro, huvudvärk 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
Renodla lärarrollen - inför lärarassistenter 0,1
Fler särskilda undervisningsgrupper - fler speciallärare 1
Utökad lovskola/läxhjälp - Läsa-Skriva-Räkna-garanti (95% godkända år 3) 1
Läromedel/skolböcker - mindre lärarkopiering/insamling/utdelning 0,7
Avgiftsfri skola igen - studiebesök/skolutflykter 0,2
Toleransprojekt - fördubblat till 6 högstadieklasser 0,3
Summa 33,6

Vård- och omsorgsnämnden
Funktionsvariation - "köpta" platser 16
Personlig assistans 1,5
Hemtjänst  - volymökning 2
Korttidsplatser  - volymökning 2,5
Bygg om mindre förskolor i Balltorp till LSS/Gruppbostäder - undvik viten 0,2
Hemtjänst i egen regi enligt intern budget -7,5
Åtgärdspaket emot fallolyckor i hemmet (Mål: halvering till 700 st/år) 0,5
Äldreboende - frigör (dyra) Fallströmmen för andra hyresgäster -0,5
IT: Bredband på grupp-/äldreboenden 0,2
IT: Ökad patientsäkerhet - slopa fax, utöka Nationell Patientöversikt och Senior Alert 0,5
Färre hyrda sjukhussängplatser med färdigbehandlade/utskrivningsklara -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
Värna aktiveringspedagogerna/Träffpunkterna 0,7
Äldreverksamheter i samarbete med externa utförare om möjligt -0,5
Äldreboende - verksamhetsstyrd bemanning till mer dagtid, nattjour/beredskap -3
Fler "guldkanter" med utflykter och utevistelser 3
IT: 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
Summa 17,6

Kultur- och fritidsnämnden
Sporthall  Lindome 1,3
Kållered IP - byte konstgräs 0,3
Rävekärrsplan - byte konstgräs 0,1
Återöppna Balltorps bibliotek, inför "meröppna" bibliotek, ställ av bokbussen -1
"Boken kommer" - utökad till förskolor, hämtning/lämningsställen i Hällesåker/Lindome 0,5
Näridrottsplats med konstgräs vid Lackarebäcksskolan + konstgräs Enerbacken 0,4
Ny sporthall (44x24m) vid Aktiviteten - utredning 0,1
Åby Isbana/Friidrottsarena - upprustning (kapitalkostnad) 0,1
Lindevi - omklädningsrum - laga vatten/avlopp 0,1
Åby Sportcenter - föreningsdriven fritidsbank 0,5
Moderna låssystem - kodbrickor m.m. för ökad uthyrning och sänkta kostnader 0,5
Summa 2,9
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Liberalerna Mölndals vårbudget 2019 - verksamhetsförändringar
bilaga  2, 2018-06-07 (Mkr)

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ekonomiskt bistånd 3
Boenden - nyanlända 4
Kvalitetsledningssystem 0,5
Insatser  för ökad skolnärvaro 0,5
Insatser  emot spelmissbruk om pengar 0,1
Ungdomsmottagning - ökade kostnader 0,7
Kartläggning hedersförtryck 0,5
Summa 9,3

Tekniska nämnden
Gator & parker - ökade driftskostnader 0,5
Affärsverksamhet - minskat avkastningskrav 2
Bredbandsutbyggnad - möjliggör radiolänk till kommuninvånare utanför centrumkärnor 0,5
Insatser emot klotter/skadegörelse/nedskräpning, rengör trafikskyltar 0,3
Fyllnadsmassehantering - upphandlare/kommunikatör/lots/logistiker 0,8
Uppdrag - uppdatera bulleråtgärdsprogram enligt ny 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
Kollektivtrafik - enhetligare regler inom GR för omlottzoner, färdtjänst, skolskjuts 0,1
Ökade bidrag för lägre medlemsavgifter till centrala vägföreningar i Lindome/Kållered 0,6
Summa 3,4

Kommunstyrelsen med utskott
Ny mandatperiod - kostnader avgår -0,2
Räddningstjänsten -1,9
Ekonomisystem - utveckling -0,1
Utveckling bättre beslutsstöd (Hypergene) -0,4
Digital  Agenda 0,6
Informationssäkerhet (GDPR/DSF) 0,6
Investeringar - drifteffekter 3,4
Paviljonger - evakuering, rivning, sanering 12
Universeum - utvecklingsbidrag (via GR) 0,4
Lägre bevakningskostnader boenden -0,5
Trygghetsåtgärder - ökad bevakning centrumkärnor/parkeringar 0,5
Övertagande av turistuppdrag från Gunnebo Slott & Trädgårdar AB 1,5
Fairtrade - avveckling -0,2
Central utvecklingspost minskning -1,5
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
Summa 11,3

Utbildningsnämnden
Fler elever i gymnasieålder 6
Fler elever i gymnasiesärskola 1,2
Gymnasieverksamhet  - ny, etablering 1
SFI - digitalisering (1-1) 0,3
Summa 8,5

Kommunfullmäktige, överförmyndar-, val-, krisledningsnämnd
Allmänna val 2018 avklarat -0,2
Summa -0,2

Byggnadsnämnden
Förenkla byggande utanför planlagda områden - samla ihop förfrågningar 0,1
Summa 0,1
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§ 164

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

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att upprättat förslag till investeringsbudget- och 
exploateringsbudget för 2019 samt plan 2020-2021 ska utgöra underlag då nämnderna tar 
fram förslag till plan för driftbudget 2020-2021. Kommunfullmäktige fastställer slutlig 
investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021 vid budgetbeslutet i november. I nuvarande 
skede finns inte underlag att bedöma omfattning och ett totalt budgetbelopp för utveckling av 
Åby fritidscentrum. Avsikten är att under höstens budgetprocess överväga om det då finns 
underlag för att, utöver det initiala anslaget, lyfta in mer preciserade belopp i det slutliga 
beslutet om budget och plan 2019-2021. Aktuella projekt, utöver Åbybadet, är exempelvis 
kringutrymmen och väderskydd till bandybanan.

Upprättat förslag omfattar 620,1 mnkr 2019, 589,6 mnkr i plan 2020 och 597,6 mnkr i plan 
2021. För inkomster för försäljningar av anläggningstillgångar finns upptaget 133,6 mnkr i 
budget 2019, 144,9 mnkr i plan 2020 samt 127,8 mnkr i plan 2021.

Punkterna 85-87 kan ju slås ihop och kallas ”Initialt anslag Åby Fritidscentrum”.

Reservation
Hans Bergfelt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Marcus Claesson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Deltar ej i beslut
Ingemar Johansson (C) deltar ej i beslutet.

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 
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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
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2018, § 8.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att upprättat förslag till investeringsbudget- och 
exploateringsbudget för 2019 samt plan 2020-2021 ska utgöra underlag då nämnderna tar 
fram förslag till plan för driftbudget 2020-2021. Kommunfullmäktige fastställer slutlig 
investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021 vid budgetbeslutet i november. I nuvarande 
skede finns inte underlag att bedöma omfattning och ett totalt budgetbelopp för utveckling av 
Åby fritidscentrum. Avsikten är att under höstens budgetprocess överväga om det då finns 
underlag för att, utöver det initiala anslaget, lyfta in mer preciserade belopp i det slutliga 
beslutet om budget och plan 2019-2021. Aktuella projekt, utöver Åbybadet, är exempelvis 
kringutrymmen och väderskydd till bandybanan.

Upprättat förslag omfattar 620,1 mnkr 2019, 589,6 mnkr i plan 2020 och 597,6 mnkr i plan 
2021. För inkomster för försäljningar av anläggningstillgångar finns upptaget 133,6 mnkr i 
budget 2019, 144,9 mnkr i plan 2020 samt 127,8 mnkr i plan 2021.

Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till budgetberedningens förslag till beslut men med 
ändringen att punkterna 85-87 kan ju slås ihop och kallas ”Initialt anslag Åby 
Fritidscentrum”.

Hans Bergfelt (M) föreslår beslut i enlighet med Moderaternas förslag till budget (bilaga).

Marcus Claesson (L) föreslår beslut i enlighet med Liberalernas förslag till budget (bilaga).

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marie Östh Karlssons förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens förslag investering- och exploateringsbudget/plan  2019-2021 

Nr Belopp i miljoner kronor

Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

Byggnadsnämnden
1 Övriga inventarier, mätutrustning med mera 0,5 0,4 0,5

Kommunstyrelsen
2 Arbetsutskottet, inventarier 0,2 0,2 0,2
3 IT-investeringar inom avdelningen IT/Telefoni 5,0 4,0 4,0
4 Nya verksamhetssystem 2,0
5 Planeringsutskottet, inventarier 0,1 0,1 0,1
6 Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner 0,25 0,05 0,05
7 Serviceutskottet, inventarier och maskiner 5,1 5,0 5,1

Kultur- och fritidsnämnden
8 Övriga inventarier 1,2 1,2 1,2
9 Stolar, Åby ishall 0,4
10 Belysning Mölndals museum 0,6 0,6

Miljönämnden
11 Övriga inventarier 0,05 0,05 0,05

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

Social- och arbetsmarknadsnämnden
19 Övriga inventarier 3,0 3,0 3,0

Tekniska nämnden
20 Skattefinaniserad verksamhet 2,0 4,0 2,9
21 Taxefinansierad verksamhet 7,7 7,6 7,3

Utbildningsnämnden
22 Övriga inventarier 3,8 2,0 2,0

Vård- och omsorgsnämnden
23 Inventarier 3,3 3,3 3,3

Summa inventarier 53,5 52,8 47,2

För fleråriga projekt
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Kommunstyrelsens förslag investering- och exploateringsbudget/plan  2019-2021 

Nr Belopp i miljoner kronor

Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

Tekniska nämnden
Hållbart resande

24 Kollektivtrafik framkomlighet 0,5 0,5 0,5
25 Citybuss Toltorpsdalen  2) 4) 127,0 0,5 0,5 0,5 0,5 125,0
26 Metrobussystem Söderleden/E6 103,0 0,5 0,5 0,5 0,5 101

27 Förlängning spårvagnshållplatser 3,0 0,4 2,6
28 Utveckling av befintligt GC-nät 5) 9,9 11,1 15,1
28 Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag 5) -1,0 -1,0 -1,5
29 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser 5) 4,0 4,0 4,0
29 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag 5) -2,0 -2,0 -2,0
30 Knutpunkt Mölndalsbro - den ideala bytespunkten 2) 4) 106,0 3,0 1,0 102,0
31 Spårhagavägen - medfinansiering statlig väg 50% 2) 4) 12,6 0,3 1,8 10,5

32

Gamla Riksvägen, Lindome - Anneberg  - medfinansiering statlig väg 50%  
2) 4) 5,8 0,5 5,3
Delsumma Hållbart resande 23,4 19,3 19,7

Gator och vägar
33 Trafikssäkerhet och miljöförbättrande åtgärder 7,5 7,5 7,5
34 Belysning 7,0 8,1 8,0
35 Utrymme för belysningsåtgärder i Hällesåker 9,0
36 Utveckling av befintligt bilvägnät 1,0
37 Utveckling av nytt bilvägnät 7,0 12,0 21,0
38 Lunnagårdsgatan 5) 49,0 2,0 20,0 20,0 5,0 2,0
38 Lunnagårdsgatan - Exploateringsbidrag 5) -10,0 -5,0 -5,0
38 Lunnagårdsgatan - bidrag från Göteborg 35% 5) -17,2 -0,7 -7,0 -7,0 -1,8 -0,7
39 Fässbergsmotet och kringliggande 5) 37,0 1,0 5,0 18,0 13

39 Fässbergsmotet och kringliggande - Exploateringsbidrag 5) -10,0 -5,0 -5,0

39 Fässbergsmotet och kringliggande - bidrag från Göteborg 35% 5) -8,4 -0,3 -1,8 -6,3
Delsumma gator och vägar 35,2 33,8 51,4

Park- och naturområden
40 Parker och lekplatser 5,5 6,9 7,5 9,5

41

Tillgängligt och attraktivt grönområde vid Mölndalsån enligt FÖP (inklusive 
Lasarettsspången) 24,6 0,6 4,0 20,0
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Kommunstyrelsens förslag investering- och exploateringsbudget/plan  2019-2021 

Nr Belopp i miljoner kronor

Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

42 Stadspark 2) 4) 25,0 0,6 3,0 8,0 12,0 1,4
43 Mölndalsån; åtgärder mot översvämningar inklusive erosionsskydd 5) 88,5 44,0 14,0 11,0 3,0 16,0 0,5
43 Mölndalsån; statligt bidrag 5) -30,0 -7,2 -7,0 -6,0 -1,5 -8,0 -0,3
44 Stora ån 2) 4) 23,4 0,4 1,0 2,0 2,0 18,0
45 Kålleredsbäcken 2) 4) 69,1 5,8 5,0 4,2 8,0 8,0 38,1
46 Spår och leder 1,3 1,0 2,0 1,5
47 Grönstråk i Fässbergsdalen 64,0 0,5 0,5 2,0 61,0

Delsumma park- och naturområden 25,6 33,5 32,4

Summa Tekniska nämnden, skattefinansierat 84,2 86,6 103,5

Återvinning och avfall
48 Återvinningsstationer, återvinningscentraler, Kikås avfallsanläggning 2,0 2,0 2,0 2,0

49 Återvinningscentral, Lindome 2) 4) 52,3 0,8 1,0 1,5 3,0 15,0 31,0
50 Framtidens Kikås 2)4) 32,5 1,0 3,5 23,0 5,0

51 Massmottagning Mölndals stad 2) 4) 32,7 0,7 1,0 2,0 1,0 28,0

52 Flerfackskärl till fastighetsnära insamling (FNI) - villor 26,8 18,7 5,1 3,0
Delsumma avfallshantering 30,5 12,0 18,0

Vatten och avlopp
53 Nya VA-ledningar 10,0 9,0 7,0

53

Nya VA-ledningar VA-anläggningsavgifter för icke specifika områden 
inklusive bostäder, investeringsbidrag -7,0 -7,7 -7,0

54 Befintliga vattenverk och övriga anläggningar 6,4 4,4 4,5
55 Utbyggnad vattenverket 24,4 0,4 3,0 8,0 8,0 5,0
56 Riskreducerande åtgärder inom vattenskyddsområde 5,0 0,5 1,5 1,5 1,5
57 Vattenledningar inklusive anläggningar 3,7 5,3 6,0
58 Vattenledningar - Mölndals vattenverk - Lackarebäck 27,1 15,1 6,0 3,0 3,0

59 Vattenledningar förstärkning östra Mölndal inkl reservvatten Härryda 23,2 0,2 5,0 0,8 6,0 7,0 4,2
60 Vattenledningar - Lackarebäck- Brännås 20,0 1,0 1,0 7,4 3,6 7,0
61 Vatten och avlopp i omvandlingsområden 141,0 19,0 15,6 11,4 0,6 3,6 90,8
61 Vatten och avlopp i omvandlingsområden - Anläggningsavgifter -44,0 -1,5 -6,9 -8,5 -27,1

62 Spillvattenledningar inklusive anläggningar 2,0 3,0 2,0
63 Dagvattenledningar inklusive anläggningar 3,0 3,0 3,0
64 Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten 30,0 33,0 36,0

Delsumma Vatten och avlopp 64,3 76,5 67,2

65 Vatten och avlopp i exploateringsområden
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Nr Belopp i miljoner kronor

Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

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

VA, Bastuban I -4,3 -4,3
varav utgifter 0,2 0,2
varav inkomster -4,5 -4,5

VA, Bastuban I etapp 2 -8,5 -8,5
varav utgifter 0,5 0,5
varav inkomster -9,0 -9,0

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

VA, Esbjörn Schillersgatan 1) 0,1 0,1
varav utgifter 4,1 0,1 4,0
varav inkomster -4,0 -4,0

VA, Forsåker -51,0 2,0 10,0 12,0 -9,0 -66,0
varav utgifter 91,0 2,0 10,0 19,0 19,0 41,0
varav inkomster -142,0 -7,0 -28,0 -107,0

VA, Gasellen 27 och 30 -1,7 0,1 -1,8
varav utgifter 1,1 0,1 1,0
varav inkomster -2,8 -2,8

VA, Gårda/Barnsjön etapp 1 1) 16,6 0,6 3,0 7,0 6,0
varav utgifter 31,6 0,6 3,0 14,0 14,0
varav inkomster -15,0 -7,0 -8,0

VA, Gårda/Barnsjön etapp 2 1) 6,0 1,0 5,0
varav utgifter 24,0 1,0 23,0
varav inkomster -18,0 -18,0

VA, Heljered, etapp II 1) 4,2 0,2 -1,5 5,5
varav utgifter 11,2 0,2 5,5 5,5
varav inkomster -7,0 -7,0

VA, Hällesåker
varav utgifter
varav inkomster

VA, Ingemantorp 1) 0,5 -0,5
varav utgifter 8,0 0,5 7,5
varav inkomster -8,0 -8,0
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Nr Belopp i miljoner kronor

Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

VA, Jolen -5,7 -2,1 -1,8 -1,8
varav utgifter 0,3 0,1 0,1 0,1
varav inkomster -6,0 -2,2 -1,9 -1,9

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

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) 1,6 0,1 3,0 -1,5
varav utgifter 4,1 0,1 4,0
varav inkomster -2,5 -1,0 -1,5

VA,Kållered C -11,5 0,5 -7,0 -5,0
varav utgifter 0,5 0,5
varav inkomster -12,0 -7,0 -5,0

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

VA, Kängurun 201) -5,3 -5,3
varav utgifter
varav inkomster -5,3 -5,3

VA, Kängurun 211) -6,8 -1,8 -2,0 -3,0
varav utgifter 1,2 1,2
varav inkomster -7,0 -2,0 -2,0 -3,0
varav inkomst anläggningskostnad -1,0 -1,0

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

VA, Lindome C 1) -8,0 -5,3 -2,7
varav utgifter 3,0 0,2 2,8
varav inkomster -11,0 -5,5 -5,5

VA, Lunnagården etapp 1 1) -3,5 1,5 23,0 -8,0 -20,0
varav utgifter 34,5 1,5 23,0 10,0
varav inkomster -38,0 -18,0 -20,0

VA, Mullvaden och Murmeldjuret 1) -14,3 0,1 1,0 -15,4
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Nr Belopp i miljoner kronor

Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

varav utgifter 1,2 0,1 1,0 0,1
varav inkomster -15,5 -15,5

VA, Mölndals innerstad 1) 13,0 23,5 2,0 -5,5 -7,0
varav utgifter 39,8 32,3 2,0 1,5 2,0 2,0
varav intäkter -26,8 -8,8 -1,5 -7,5 -9,0

VA, Pedagogen Park 2,0 12,0 7,0 -4,0 -17,0
varav utgifter 41,0 2,0 20,0 15,0 4,0
varav inkomster -41,0 -8,0 -8,0 -8,0 -17,0

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

varav inkomster -0,7 -0,7
VA, Spinnaren 5, violen 1 m.fl

varav utgifter
varav inkomster

VA, Stensjön Lackarebäck 1:7 med flera 1) 0,2 0,2
varav utgifter 2,4 0,2 2,0 0,2
varav inkomster -2,2 -2,0 -0,2

VA, Stiernhielm 6 och 7 0,5 -0,5
varav utgifter 11,0 0,5 5,5 5,0
varav inkomster -11,0 -6,0 -5,0

VA, Stretered 1:191 1) -4,9 -2,5 -2,4
varav utgifter 0,2 0,2
varav inkomster -5,1 -2,7 -2,4

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

VA, Tingshuset 13 -20,0 4,0 -3,0 1,0 -22,0
varav utgifter 10,0 4,0 1,0 5,0
varav inkomster -30,0 -4,0 -4,0 -22,0

VA, Tulebo Strandväg
varav utgifter
varav inkomster

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
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Nr Belopp i miljoner kronor

Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

varav utgifter *) 16,0 8,0 8,0
varav inkomster (övertagande av anläggning) *) -16,0 -8,0 -8,0
varav inkomster (reducerad avgift) -5,4 -1,8 -1,8 -1,8

VA, Åby mässhall/multihall 1) 0,5 0,5
varav utgifter 0,5 0,5
varav inkomster

VA, Åby Stallbacke 1) 16,0 18,2 -1,4 -0,8
varav utgifter 22,0 22,0
varav inkomster -6,0 -3,8 -1,4 -0,8

Delsumma Vatten och avlopp, exploateringsområden 20,7 3,1 -34,5

Summa tekniska nämnden (exklusive inventarier) 199,7 178,2 154,2

Kommunstyrelsen
Årliga investeringsanslag

66 Reinvestering tekniska system med mera 83,0 83,0 83,0

Fleråriga investeringsanslag
67 Ny förskola västra Mölndal 40,0 0,5 13,0 26,5

68 Ny förskola A i Forsåker  2) 69,0 3,0 28,5 37,5
69 Ny förskola B i Forsåker 2) 52,0 3,0 49,0

70 Ny förskola Högaliden 2) 50,0 7,5 37,5 5,0
71 Ny förskola Pedagogen park 2) 52,0 1,0 25,0 26,0

72 Utökning av förskoleplatser i Eklanda 52,0 3,0 49,0
73 Utökning av förskoleplatser i Östra Kållered 2) 16,8 0,5 6,8 9,5

74 Nybyggnad av Bifrost förskola **) 51,0 7,0 28,0 16,0

75 Ny Västerbergsskola  2) **) 195,5 0,5 1,0 3,0 78,0 113,0
76 Västerbergskolan, sporthall utökning KFF 21,0 6,6 14,4

77 Balltorpsskolan 2) 30,0 0,6 0,4 1,0 28,0

78 Katrinebergsskolan 2) 129,7 5,2 78,8 45,7
79 Kapacitetsökning Lackarebäcksskolan  2) **) 36,0 18,9 17,1
80 Lindome, Almåsskolan skolutbyggn  **) 138,5 134,5 4,0

81 Fässbergs grundskola, utbyggnad specialsalar 6,1 6,1

82
Krokslättsskolan Ventilationsombyggnad och tillgänglighetsanpassning 2) 

**) 40,0 0,6 19,0 20,4
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Nr Belopp i miljoner kronor

Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

83

Valåsskolan om- och  tilllbyggnad, ny ventilation, nytt värmesystem, från 

mottagningskök till tillagningskök  2) **) 40,0 0,6 18,0 21,4
84 Sörgårdsskolan, ny matsal 2,2 2,2
85 Initialt anslag utveckling Åby Fritidscentrum 45,0 35,0 5,0 5,0
86 Näridrottsplatser 5,1 0,1 5,0
87 Byte av konstgräs 51,4 9,0 9,6 32,8
88 Gunnebo slott och trädgårdar, reinvesteringar 27,8 7,6 7,4 4,8 4,0 2,0 2,0
89 Etablering av boenden samt ytrenoveringar av boenden 38,3 19,3 13,0 2,0 2,0 2,0

Summa KS lokalförsörjning (exkl. inventarier) 278,0 219,1 271,7

Exploateringsbudget
90 Bastuban 1 

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

91 Bastuban 1 etapp 2
anläggningsarbeten 2,5 0,5 2,0
gatukostnadsersättning -2,5 -0,5 -2,0
Övergripande framkomlighetsåtg. 5,0 5,0
Investeringsbidrag framkomlighet -5,0 -5,0

92 Delbanco
anläggningsarbeten 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -0,5 -0,5

93 Ekåsen -8,7 -3,6 1,0 -6,1
anläggningsarbeten 6,3 0,8 5,5
gatukostnadsersättning -3,8 -1,1 -2,7
markförsäljning -13,2 -3,3 -9,9
fastighetsbildning 2,0 1,0 1,0

94 Esbjörn Schillersgatan 0,6 0,6
anläggningsarbeten * ) 7,4 3,7 3,7
gatukostnadsersättning -7,3 -3,6 -3,7
mark 0,3 0,3
fastighetsbildning 0,2 0,2

95 Forsåker 18,6 3,8 9,0 30,0 42,3 59,0 -125,5
anläggningsarbeten 732,7 3,1 5,0 30,6 78,0 133,0 483,0
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För fleråriga projekt

mark 20,0 20,0
Forsåkersbron 212,5 0,7 1,0 8,2 8,6 48,0 146,0
Forsåkersbron, exploateringsbidrag från MölnDala AB -210,8 -5,4 -4,9 -28,0 -172,5
Mölndalsån 87,5 3,0 30,5 54,0
Mölndalsån exploateringsbidrag från Mölndala AB -87,9 -23,7 -38,2 -26,0
markförsäljning -5,0 -5,0
gatukostnadsersättning -730,4 -25,2 -55,2 -94,0 -556,0

96 Gasellen 27 och 30
anläggningsarbeten 2,6 0,3 0,3 1,0 1,0
gatukostnadsersättning -2,6 -0,3 -0,3 -1,0 -1,0
markförsäljning

97 Gårda/Barnsjön etapp 1 12,5 0,5 1,5 1,7 9,8 -1,0
anläggningsarbeten 22,3 1,0 1,7 9,8 9,8
utredningar 1,0 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -10,8 -10,8
försäljning

98 Gårda/Barnsjön etapp 2 -26,1 1,0 -27,1
anläggningsarbeten 36,9 1,0 35,9
gatukostnadsersättning -10,5 -10,5
markförsäljning -52,5 -52,5

99 Heljered etapp II 0,0 0,2 -0,2
anläggningsarbeten 22,7 0,2 7,5 15,0
gatukostnadsersättning -22,7 -7,7 -15,0

100 Hällesåker 4:56 -6,9 -6,9
Fastighetsbildning 0,1 0,1
Markförsäljning -7,0 -7,0

101 Jolenområdet, totalt -98,1 -49,9 -17,4 -31,4 0,6
fastighetsbildning 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1
anläggningskostnad 8,3 5,5 2,8
övrigt - marksanering 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -4,6 -1,8 -0,8 -2,0
mark 5,7 5,7
försäljning -110,1 -60,1 -20,0 -30,0

102 Jättetickan 1 0,5 -0,5
fastighetsbildning
anläggningskostnad 4,5 0,5 4,0
övrigt 
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För fleråriga projekt

gatukostnadsersättning -4,5 -4,5
mark
försäljning

103 Katrineberg 1 och 4 2,0 -2,0
fastighetsbildning
anläggningskostnad 2,0 2,0
gatukostnadsersättning -2,0 -2,0
försäljning

104 Kvarnbyterassen (före detta Hexion) -5,6 -5,6
anläggningskostnad 5,8 2,4 2,0 1,4
gatukostnadsersättning -7,4 -4,0 -2,0 -1,4
täckningsbidrag -4,0 -4,0

105 Kvarnbyvallen -40,4 -40,6 0,2
anläggningskostnad 21,4 21,2 0,2
gatukostnadsersättning -16,7 -16,7
mark 0,3 0,3
försäljning och täckningsbidrag -45,4 -45,4

106 Kållereds centrum -6,8 -9,3 2,5
anläggningskostnad 30,0 2,0 14,0 12,0 2,0
flyttning av ledningar 4,0 0,5 3,5
gatukostnadsersättning -30,0 -2,0 -14,0 -12,0 -2,0
fastighetsbildning 0,2 0,20
Investeringsbidrag - cirkulation -1,0 -1,0
försäljning -10,0 -10,0

107 Kållered köpstad -2,3 0,2 -2,0 -0,5
anläggningskostnad 69,7 12,2 12,0 28,0 15,0 2,5
gatukostnadsersättning -72,0 -12,0 -14,0 -28,5 -15,0 -2,5

108 Kängurun 20
anläggningskostnad 9,4 0,7 4,0 4,7
gatukostnadsersättning -9,4 -0,7 -4,0 -4,7
ledningsomläggning VA 3,3 0,5 1,4 1,4
investeringsbidrag flytt av VA -3,3 -0,5 -1,4 -1,4

109 Kängurun 21 
anläggningskostnad 3,2 0,4 1,2 0,9 0,7
gatukostnadsersättning -3,2 -0,4 -1,2 -0,9 -0,7

110 Lilla Fässbergsdalen -21,0 45,0 3,5 3,5 -15,0 -18,0 -40,0
fastighetsbildning 0,5 0,5
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anläggningskostnad 42,0 1,0 1,0 1,0 20,0 19,0
gatukostnadsersättning -40,0 -13,0 -14,0 -13,0
övrigt, arkeologi 7,5 2,5 2,5 2,5
mark 51,0 44,0 2,0 5,0
försäljning -82,0 -27,0 -28,0 -27,0

111 Lindome centrum -17,9 0,1 2,0 -22,0 2,0
anläggningskostnad 28,5 0,5 2,0 9,0 10,0 7,0
fastighetsbildning 0,1 0,1
gatukostnadsersättning -26,5 -0,5 -11,0 -8,0 -7,0
försäljning -20,0 -20,0

112 Lunnagården etapp 1 -47,1 5,1 9,8 22,0 21,1 -15,9 -89,2
fastighetsbildning 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
utredningar 5,0 2,0 2,0 1,0
anläggningskostnad 21,5 2,0 0,5 1,0 9,0 9,0
gatukostnadsersättning -24,4 -10,0 -14,4
mark (Åby stallar m.fl) 29,2 6,2 18,0 5,0
ny huvudgata "Lunnagårdsgatan" (Stora Åvägen-Lunnagårdsgatan + 
tillfällig bussgata)
Övergripande framkomlighetsåtgärder 10,0 5,0 5,0
övrigt (dagvatten mm.) 6,0 1,0 1,0 2,0 2,0
försäljning -95,0 -20,0 -75,0

113 Mullvaden och Murmeldjuret 1,2 0,1 0,4 0,7
anläggningskostnad 29,0 0,5 4,3 2,3 11,5 10,4
gatukostnadsersättning -27,9 -0,5 -4,2 -1,9 -10,9 -10,4
fastighetsbildning 0,1 0,1
övrig ledningsomläggning 14,0 0,4 6,7 6,7 0,2
investeringsbidrag ledningsomläggning -14,0 -0,4 -6,7 -6,7 -0,2

114 Mölndals innerstad -105,3 -43,9 61,0 -69,9 -30,9 -19,8 -1,8
projektorganisation 24,3 13,3 3,5 3,5 2,0 2,0
mark 2,0 1,0 1,0
planarbeten 8,0 6,0 1,5 0,5
fastighetsbildning 0,8 0,6 0,1 0,1
anläggningsarbeten 216,5 93,1 58,0 4,5 24,5 18,2 18,2
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 5,2 2,0

128



Kommunstyrelsens Förslag investeringsbudget/plan 2019-2021

Kommunstyrelsens förslag investering- och exploateringsbudget/plan  2019-2021 

Nr Belopp i miljoner kronor

Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

övrigt, 130 p-platser i nytt p-däck, inkomst -26,0 -26,0
markförsäljning -268,8 -111,8 -37,0 -50,0 -50,0 -20,0
gatukostnadsersättning -108,0 -76,5 -15,5 -16,0
planavgift -10,8 -4,3 -2,0 -3,0 -1,5

115 Pedagogen -48,1 6,4 7,7 19,2 -4,1 -12,8 -64,5
anläggningskostnad 185,1 4,1 4,0 10,0 50,5 61,0 55,5
anläggningsarbeten park 13,5 5,1 5,2 3,2
gatukostnadsersättning (inkl park) -201,9 -3,5 -9,3 -50,0 -61,6 -77,5
utredningar 1,5 0,6 0,9
flytt av fotbollsplan och klubbhus 5,5 5,0 0,5
fastighetsbildning 0,9 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3
flytt av ledningar 41,0 2,0 25,0 14,0
dagdagvattenledningar gator kvartersmark 6,0 1,2 1,2 1,2 2,4
övergripande trafikåtgärder 5,0 5,0
investeringsbidrag framkomlighetsåtgärder -2,5 -2,5
marksanering 1,2 0,2 0,2 0,5 0,3
rivning bottenplatta samt idrottshall 5,0 5,0
försäljning -108,4 -18,5 -27,9 -16,8 -45,2

116 Pionen 1, Stensjöberg 2
anläggningskostnad 1,0 1,0
gatukostnadsersättning -1,0 -1,0

117 Sjukhuset 2 1,6 1,9 -0,3
anläggningskostnad, allmän platsmark 2,5 2,5
gatukostnadsersättning -2,5 -2,5
anläggningskostnad, sjukhusets del av erosionsskydd 2,0 2,0
ersättning erosionsskydd -2,3 -2,0 -0,3
övrigt, erosionsskydd, stadens del 1,9 1,9

118 Spinnaren 5, Violen 1 och 3
anläggningskostnad 5,0 5,0
gatukostnadsersättning -5,0 -5,0
utredningar 0,5 0,5
ersättningar, utredningar -0,5 -0,5
markförsäljning

119 Stiernhielm 6 och 7 0,5 -0,5
anläggningskostnad 18,0 0,5 8,5 9,0
gatukostnadsersättning -18,0 -9,0 -9,0

120 Stretered 1:191 -10,0 6,1 -12,3 -3,8
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fastighetsbildning 0,3 0,1 0,2
anläggningskostnad 6,5 5,9 0,3 0,3
gatukostnadsersättning -4,8 -4,7 -0,1
mark 0,1 0,1
försäljning -12,1 -8,1 -4,0

121 Syltlöken 1
anläggningskostnad 0,2 0,2
gatukostnadsersättning -0,2 -0,2

122 Tingshuset 13
anläggningskostnad 52,0 5,0 11,0 7,0 29,0
gatukostnadsersättning -52,0 -5,0 -11,0 -7,0 -29,0

123 Tulebo strandväg 0,5 -0,5
anläggningskostnad 4,5 0,5 4,0
gatukostnadsersättning -4,5 -4,5

124 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

125 Västerbergsskolan
fastighetsbildning
anläggningskostnad
gatukostnadsersättning

126 Västra Balltorp, Blixås -28,2 -18,7 1,9 -11,9 0,5
anläggningskostnad 22,4 8,4 7,0 7,0
sanering 2,9 1,5 0,4 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -21,0 -7,0 -7,0 -7,0
övrigt, återställning 1,0 1,0
övrigt, grönytor 7,0 5,0 2,0
täckningsbidrag grönytor -3,5 -3,5
försäljning -37,0 -22,6 -14,4

127 Åby mässhall/multihall 1,5 -0,2 0,7 1,0
anläggningskostnad 11,7 3,0 8,2 0,5
gatukostnadsersättning -12,0 -3,0 -8,5 -0,5
övrigt, infrastruktur 1,0 1,0
investeringsbidrag ledningsomläggning -0,2 -0,2
övrigt, anläggningsutgift 1,0 1,0

128 Åby Stallbacke -7,1 -5,3 -1,8
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För fleråriga projekt

anläggningskostnad 42,7 39,7 2,0 1,0
gatukostnadsersättning -38,9 -35,9 -2,0 -1,0
försäljning -10,9 -9,1 -1,8

129 Bostäder ej områdesbestämt -10,0 -10,0 -10,0
anläggningskostnad 5,0 5,0 5,0
gatukostnadsersättning -5,0 -5,0 -5,0
försäljning -10,0 -10,0 -10,0

130 Markreserv inklusive styckebyggda 9,0 9,0 9,0
mark 10,0 10,0 10,0
anläggningskostnad 3,0 3,0 3,0
gatukostnadsersättning -2,0 -2,0 -2,0
förprojektering, exploateringsomr 1,0 1,0 1,0
försäljning -3,0 -3,0 -3,0

Summa exploateringsverksamhet -44,7 -5,4 -3,3

Totalsumma 486,5 444,7 469,8
varav försäljning av fastigheter och mark med mera -133,6 -144,9 -127,8
summa nettoinvesteringar inklusive exploatering 620,1 589,6 597,6
varav investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar med mera -271,3 -411,2 -422,0

Totalsumma 2019-2021 1 401,0

Det totala anslaget för projekt som löper över flera år fastställs då projektet ingår med någon del i årsbudgeten.

1) Exploateringsverksamhet, stadsbyggnadsförvaltningens prövning erfordras före igångsättning.

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.
3) Kolumnerna "t.o.m. 2017" , "förbrukning 2018" och "2022-" innehåller endast de fleråriga 

investeringsprojekt som även har utgifter 2019 eller senare.

4) Projekteringsanslag som ej kräver igångtillsättningstillstånd från KS.

5) Anslagsbindning för investeringsprojekt som förutsätter hel- eller delfinansiering av investeringsbidrag/inkomster är dels på bruttonivå (utgifter), 

dels på nettonivå (utgift minus inkomst)

*) Exploatör bygger ut och överlåter till staden. 

I exploateringsverksamhet ingår åtgärder som kommer att omklassificeras till 

omsättningstillgång vid redovisningen, för att avräknas mot intäkter vid försäljning av tomtmark.

**) I driftkostnaden ingår kostnader för evakuering i paviljonger och/eller sanering/rivning.
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Kommentarer till Kommunstyrelsens förslag för investering- 
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Inventarieanslag 
 

Byggnadsnämnden 
1 Övriga inventarier, mätutrustning mm 
Ett årligt anslag för inventarier, mätutrustning, 
programvaror samt till byte av mätbilar. 
 

Kommunstyrelsen 
2 Arbetsutskottet, inventarier 
Ett årligt anslag för inköp av möbler och inventarier för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

3 IT-investeringar inom avdelningen IT/telefoni 
Investeringsmedel för stadens wifi-nät, digital agenda 
och övrig central IT-infrastruktur. 
 

4 Nya verksamhetssystem 
Investeringsmedel för verksamhetssystem inom 
stadsledningsförvaltningen. 

5 Planeringsutskottet, inventarier 
Ett årligt anslag för inventarieanskaffning inklusive 
planprogramvara, skrivare och skannrar. 
 

6 Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner 
Ett årligt anslag för inköp av möbler och inventarier.  
 
7 Serviceutskottet, inventarier och maskiner 
Investeringsmedlen avser utbyte av utrustning samt 
kompletterande investeringar. 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
8 Övriga inventarier 
Generellt anslag för anskaffning av inventarier inom 
kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde. 
 

9 Åby ishall- utbyte stolar 
Utbyte av läktarstolarna. Termostolarna byts 2018 och 
plaststolarna byts 2019.  
 

10 Belysning Mölndals museum 
Utbyte av belysningsarmatur i publika ytor  på grund av 
att halogen fasas ut till förmån för LED. 
 

Miljönämnden 
11 Övriga inventarier 
Årligt investeringsanslag för inventarier. 
 

Skolnämnden 
12 Förskolor, inventarier 
Investeringsmedel till inventarier för utbyggd förskola 
under planeringsperioden.  
 

13 Skolutbyggnad västra och östra Mölndal 
Inventarier till planerad skolutbyggnad.  
 
14 Utemiljö, förskolor/skolor och upprustning 
För upprustning av utemiljön kring förskole- och 
skolgårdar. 

 

 
15  Inventarier för ombyggnad 
Komplettering av inventarier i samband med 
verksamhetsanpassningar och ombyggnad av äldre 
förskolor/skolor samt upprustning av matsalar. 
 
16 Elevökning 
Ökat elevantal innebär inventarieanskaffning i samband 
med viss lokalutbyggnad. 
 

17  Hallenskolan 
Inventarier till utbyggnad av Hallenskolan. 
 

18 Övriga inventarier 
Skolnämnden har, utöver ovanstående anslag, ett 
generellt årligt anslag att fördela inom sin verksamhet. 
 

Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 
19 Övriga inventarier 
Investeringsmedel som avser inventarier för 
förvaltningen samt inköp av möbler för nyöppnade 
boende för ensamkommande barn,  möbler till boende 
för nyanlända samt byte av verksamhetssystem. 
 

Tekniska nämnden 
20 Inventarier, skattefinansierad verksamhet 
Investeringar i fordon, maskiner, utrustning, inventarier 
med mera. 
 

21 Inventarier, taxefinansierad verksamhet 
I anslaget ingår kostnader för inköp av bilar och 
utrustning. Miljözon ställer krav på kontinuerligt utbyte i 
fordonsparken. Alla bilar måste vara minst ha klass euro 
6 före 2020. Staden växer och nya miljörum tillkommer. 
 

Utbildningsnämnden 
22 Övriga inventarier 
Utbildningsnämnden har ett årligt anslag för inventarier. 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
23 Övriga inventarier 
Vård- och omsorgsnämnden har ett årligt generellt anslag 
att fördela inom sina verksamheter. Anslaget används till 
största delen för anskaffning av vård-anpassade sängar 
och inventarier. 
 

Övriga investeringsanslag 
 

Tekniska nämnden 
Hållbart resande 
 

24 Kollektiv framkomlighet 
Mindre framkomlighetsåtgärder 
Tekniska förvaltningen kartlägger och genomför 
framkomlighetsåtgärder tillsammans med Västtrafik och 
bussbolagen som trafikerar i Mölndal. 
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25 Citybuss Toltorpsdalen 
Planering inför åtgärder för att ge kollektivtrafiken hög 
prioritet med särskilda bussgator, signalprioritet och 
specialutformade hållplatser mm. 
 
26 Metrobussystem Söderleden/E6 
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 
Koll2035.  
 
27 Förlängning spårvagnshållplatser 
Spårvagnar kommer under 2020-talet behöva bli 45 
meter långa för att klara efterfrågan från resenärerna. För 
detta byggs befintliga hållplatser om.  
 

28 Utveckling av befintligt GC-nät 
Utbyggnad gc-vägar, priolista 
Behovet av nya gång- och cykelvägar finns upptagna i 
tekniska nämndens cykelhandlingsplan. Prioriterade 
länkar som saknas i huvudcykelnätet ska byggas klart. 
Detta för att bidra till att nå stadens vision om att öka 
andelen hållbara resor till minst 50 procent år 2022.  
 
Cykel – Framkomlighet 
Ombyggnad av cykelpassager till cykelöverfarter, enligt 
ny lagstiftning. 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. 
 
Belysning GC-vägar, ny-belysning samt utbyte 
Belysningen kompletteras eller byts ut mot modernare 
teknik med bättre ljusspridning för att öka 
trygghetskänslan och för att få fler att använda våra 
cykelbanor året runt. 
 

28 Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag 
Bidrag från regional infrastrukturplan via Trafikverket 
kommer att sökas för utveckling av befintligt gång- och 
cykelvägnät. 
 

29 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. 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 
Hållplats Fässberg byggs om till normal standard när 
Lilla Fässbergsdalen genomförs. 
 
29 Kollektivtrafik, attraktiva bytespunkter och 
hållplatser, statsbidrag 
Inom regional infrastrukturplan finns möjlighet att söka 
statsbidrag för medfinansiering av tillgänglighetsanpass-
ning av busshållplatser. Staden söker årligen medfinans-
iering för ombyggnation av planerade de hållplatser. 
 

30 Knutpunkt Mölndals bro – den ideala 
bytespunkten 
Om beslut fattas att Götalandsbanan ska gå via Mölndal, 
så krävs en fullständig ombyggnad av stationen. Beslut 
fattas i nationell plan för infrastrukturen under 2018. En 
idéskiss för stationen finns framtagen. 
 
31 Spårhagavägen (medfinansiering statlig väg 50%) 
Cykelbanan anläggs utmed statlig väg och 
förutsättningen är en delad finansiering mellan 
Trafikverket och Mölndals stad. 
 

32 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 
33 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. 
 

34 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. 
 

Trafiksignaler 
Utbyte av styrapparaterna till trafiksignaler. 
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Utbyte av belysningsarmatur 
Utbyte ut kvicksilverarmaturer och äldre armaturer med 
hög energiförbrukning till LED. 
 

Styrsystem för belysning, reglering av effekt 
belysning 
Styrsystem för att reglera effekten på belysningen för 
valda ljuspunkter i staden. Systemet optimerar 
belysningen och driftskostnader. 
 

35 Utrymme för belysningsåtgärder i Hällesåker 
 
36 Utveckling av befintligt bilvägnät 
Grusvägar i tätort 
Grusvägar förses med asfaltbeläggning. 
 

37 Utveckling av nytt bilvägnät 
  Framkomlighetsåtgärder i Västra Kållered 
Åtgärder för att för bättra framkomligheten på väg och 
GC-nätet i Västra Kållered kopplat till genomförda och 
kommande byggnationer. 
  Forsåkersbron, gestaltning 
Utvecklad gestaltning utifrån stadens syn av 
Forsåkersbron i samband med exploatering av 
Forsåkersområdet. 
  Förstudier stora trafikåtgärder, Mölndalsåns 
dalgång och Fässbergsdalen 
Förprojektering, utredning och kalkylering av stora 
trafikåtgärder. 
 
38 Lunnagårdsgatan 
Ny gata som binder samman Fässbergsmotet  i Mölndal 
och Sisjöområdet i Göteborg, för att kunna exploatera 
verksamhetsmark kring Lunnagården. 
 

38 Lunnagårdsgatan – exploateringsbidrag  
Bidrag från detaljplaner i Mölndal som ingår i överens-
kommelsen mellan Trafikverket och Göteborg stad. 
 

38 Lunnagårdsgatan – bidrag från Göteborg 35% 
Bidrag enligt medfinansieringsavtal med Göteborg stad. 
 

39 Fässbergsmotet och kringliggande 
Trimningsåtgärder i Fässbergsmotet för att klara den 
ökade trafiken som blir en följd av fortsatt exploatering i 
Fässbergsdalen. 
 
39 Fässbergsmotet och kringliggande, 
exploateringsbidrag 
Bidrag från detaljplaner i Mölndal som ingår i överens-
kommelsen mellan Trafikverket och Göteborg stad. 
 

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

Park- och naturområden 
40 Parker och lekplatser 
  Nyanläggning, parker och lekplatser 

Anslaget används till nyanläggning, nyplantering och 
renovering av parkanläggningar i enlighet med av 
tekniska nämnden beslutad åtgärdsplan. 
  Komplettering parkutrustning 
Komplettering med nya parkbänkar, papperskorgar och 
annan parkutrustning på allmän plats. 
 

  Åbybergsparken-Åbykullen 
Åbybergsparken och Åbykullen är en del av ett större 
grönstråk som sitter ihop med Stadsparken i nordost och 
Åby näridrottsplats i sydost. Vidare öster ut finns 
möjlighet att via den nya Forsåkersbron koppla ihop 
grönstråket med Mölndalsån och den nya Å-parken som 
planeras i Forsåker. 
  Upplevelsestråk 
Byggnation för att skapa trygga och spännande 
utemiljöer som lockar medborgarna att röra sig och 
mötas i staden till exempel med hjälp av belysning. 
  Valås aktivitetsfält 
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 gångväg mellan parkeringen ner till 
badplatsen och scenen vid Rådasjön som gör området 
mer tillgänglighetsanpassat. 
  Miljöupprustning cykelstråk 
Göra långa, monotona cykelstråk mer attraktiva genom 
till exempel trädplanteringar, skydd mot vind och 
blomsterprakt. 
  Upprustning av trädbestånd i befintlig stadsmiljö – 
tidsf/prio 
Många träd i Mölndal är sjuka och skadade. Aktuella 
träd tas bort och ersätts. 
  Brattåsparken 
Kållered saknar en park, området vid Våmmedal 
Västergård har många fina kvaliteter och byggs om till 
en tillgänglig och vacker park. 
  Ormåsparken med koppling till Störtfjället 
Stadsdelen Lackarebäck saknar en stadsdelspark. De nya 
bostadsområdena Kvarnbyvallen och Kvarnby-terassen 
ställer krav på en ny park i närområdet. Grön-området 
kopplat till Störtfjället byggs om för ändamålet. 
  Lindome stadspark 
Skapa en stadspark från Lindome centrum, utmed 
Lindomeån mellan bostadsområdena Pers gärde och 
Tåbro. 
  Lindome Almås trädgård med omgivande stråk 
Skapa en attraktiv park i centrala Lindome och knyta 
samman Lindome centrum med Lindome station. 
 

41 Tillgängligt och attraktivt grönområde vid 
Mölndalsån enligt FÖP (inkl Lasarettsspången) 
Skapa ett attraktivt stråk längs Mölndalsån med fyra 
hotspots. Närmast i tid byggs Lasarettsspången, en gång- 
och cykelbro över Mölndalsån i läge vid sjukhuset. 
 
42 Stadspark 
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En medborgardialog kring stadsparken genomförs under 
2017-2018. Staden vill se över Stadshusparken och 
bygga en helt ny Stadspark som är anpassad till 
kommunmedborgarnas önskemål. 
 

43 Mölndalsån, åtgärder mot översvämningar 
inklusive erosionsskydd 
Åtgärder för att minska risken för översvämning i 
centrala Mölndal längs Mölndalsån. För att kunna 
utnyttja magasineringen i Mölndalsåns sjösystem ökas 
förtappningen vid Stensjö dämme och kanalen mellan 
Rådasjön och Stensjön muddras.  
 

43 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. 
 

44 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. 
 

45 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. 
 

46 Spår och leder 
Anläggande av elljusspår, ridspår, motionsspår och leder 
för att möjliggöra promenader och träning även under de 
mörka årstiderna. 
 

47 Grönstråk i Fässbergsdalen 
Åtgärder för att bygga upp ett fungerande grönstråk i 
Fässbergsdalen. 
 

Återvinning och avfall 
48 Återvinningsstationer, återvinningscentraler och 
avfallsanläggning Kikås 
Inköp av anläggningsutrustning som exempelvis 
containers samt tillgänglighets- och andra åtgärder på 
anläggningarna. 
 

49 Återvinningscentral, Lindome  
En ny eller utökad återvinningscentral inklusive 
mottagningshall för återanvändbart material. 
 

50 Framtidens Kikås 
En mottagningshall för återanvändbart material samt 
verkstad på Kikås avfallsanläggning. Anläggningen 
byggs 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. Utredning, tillståndsansökan samt projektering. 
 

52 Flerfackskärl till fastighetsnära insamling till 
villor 
Inköp av flerfackskärl. 
 

Vatten- och avloppsförsörjning 
53 Nya VA-ledningar 
Anslaget används till utbyggnad av servisledningar och 
utvidgning av ledningsnätet. 
 

53 Nya VA-ledningar VA anläggningsavgifter för icke 
specifika områden inklusive bostäder, 
investeringsbidrag 
Intäkter från styckebyggda fastigheter samt objekt som 
inte specificerats i investeringsbudget/plan. 
 

54 Befintliga vattenverk och övriga anläggningar 
Upprustning av pump och tryckstegringsstationer. 
Upprustning och renovering av stationer bl.a. 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, 
renovering av spolvattenbassäng och av 
kolfilterbassänger. 
 

Säkerhetsåtgärder dricksvattenanläggning 
Skydda mot obehörigas tillträde. I posten ingår 
utbyggnad av skalskydd som staket men även larm. 
 

55 Utbyggnad vattenverket 

Vattenberedningsprocessen kompletteras med 
förbehandlingssystem i syfte att ge ökad 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. 
 

56 Riskreducerande åtgärder inom 
vattenskyddsområde 
Åtgärder för vattenskyddsområde för dricksvattentäkter. 
I översynen av vattenskyddsområdet ingår en riskanalys 
för vattentäkterna. Av riskanalysen framgår dels åtgärder 
som kan vidtas via reglering i föreskrifter dels åtgärder 
som behöver vidtas av Mölndals stad (tekniska 
förvaltningen). 
 

57 Vattenledningar inklusive anläggningar 
 Heljered–Labackavägen 
Vattenledning mellan Labackavägen och Heljered för att 
förbättra kapaciteten hos Färåsreservoaren. 
 Tempelgatan–Kronogårdsgatan 
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Vattenledning ska ersätta en gjutjärnsledning som ligger 
på ett svåråtkomligt och utsatt läge mellan motorvägen 
och järnvägen. 
  Vattenstationer 
Bygga vattentankstationer för uttag av tillfälligt vatten 
för tankbilar, spolbilar med mera. Stationerna är även 
viktiga vid leveransstörningar. 
  Sävgatan 
Ledningen behöver byggas för att förbättra leverans-
säkerheten i området.                               
Bangårdsvägen                                                           
För att möjliggöra reservvattenförsörjning till 
Kungsbacka behöver ledningsnätet vid Torrekulla 
tryckstegringsstation förstärkas.                  
Vattenledning till Eklanda (Frölundagatan)              
För att kunna försörja hela Eklanda med dricksvatten 
från Mölndal behöver denna ledning byggas ut.   
Ospecificerade dricksvattenledningar 

58 Vattenledningar Mölndals vattenverk – 
Lackarebäck 
Huvudvattenledningar för att kunna distribuera den 
ökade kapaciteten när vattenverket byggs ut. 
 

59 Vattenledningar förstärkning östra Mölndal inkl. 
reservvatten Härryda 
I linje med regional vattenförsörjningsplan behöver 
Mölndals och Härrydas dricksvattenledningsnät 
sammankopplas. Samtidigt ökar leveranssäkerheten till 
östra Mölndal. 
 

60 Vattenledningar 
Lackarebäck - Brännås 
Huvudledning för att förstärka vattennätet söderut. 
 

61 Vatten och avlopp i omvandlingsområden  
Här ingår åtgärder med syfte att ansluta så kallade 
omvandlingsområden till kommunal VA-försörjning. De 
områden som främst berörs inom planperioden är 
Tuleboområdet, Kjellbergskavägen, Spårröd och 
Ingemantorp et 2. 
 

61 Vatten och avlopp i omvandlingsområden - 
anläggningsavgifter 
Anläggningsavgifter för de fastigheter som kopplas in på 
kommunalt VA-nät i VAIO-områden. De områden som 
främst berörs inom planperioden är Tuleboområdet och 
Kjellbergskavägen. 
 

62 Spillvattenledningar inklusive anläggningar 
Solängen – ny spillvattenpumpstation 
Ny pumpstation planeras att förläggas i området 
Lammevallsgatan/Frejagatan. 
Aminogatan, ny spillvattentryckledning 
För att förbättra kapaciteten i Aminogatans pumpstation 
behöver ny tryckledning byggas. 
Ospecificerade spillvattenledningar 
 

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. 
 

65 Vatten och avlopp i exploateringsområden 
Avser utbyggnad av VA-anläggningen i samband med 
genomförande av detaljplaneområden. 
 

Kommunstyrelsen 
66 Reinvestering tekniska system med mera  
Reinvesteringar för att säkerställa fastigheternas tekniska 
funktion. Anpassningar för att fastigheterna bättre ska 
leverera nutida teknisk standard och nutida 
verksamhetsstöd.  
 

67 Ny förskola västra Mölndal 
Ny förskola behöver byggas för att möta behovet av fler 
förskoleplatser i takt med bostadsbyggnation och 
befolkningsutveckling. 
 
68 Ny förskola A i Forsåker  
Ny förskola behöver byggas för att möta behovet av fler 
förskoleplatser i takt med bostadsbyggnation och 
befolkningsutveckling. 
 

69 Ny förskola B i Forsåker 
Ny förskola behöver byggas för att möta behovet av fler 
förskoleplatser i takt med bostadsbyggnation och 
befolkningsutveckling. 
 
70 Ny förskola Högaliden 
Ny förskola behöver byggas för att möta behovet av fler 
förskoleplatser i takt med bostadsbyggnation och 
befolkningsutveckling. 
 

71 Ny förskola Pedagogen park 
Ny förskola behöver byggas för att möta behovet av fler 
förskoleplatser i takt med bostadsbyggnation och 
befolkningsutveckling i främst Pedagogen park. 
 

72 Utökning av förskoleplatser i Eklanda 
Fler förskoleplatser i takt med bostadsbyggnation och 
befolkningsutveckling. 
 
73 Utökning av förskoleplatser i östra Kållered 
Fler förskoleplatser i takt med bostadsbyggnation och 
befolkningsutveckling. 
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74 Nybyggnad av Bifrost förskola  
Ersättning av lokaler som nått sin tekniska livslängd. 
Förskolan kommer att rivas och återuppbyggas i etapper. 
 

75 Ny Västerbergsskola 
Ersättning av befintlig skola samt kapacitetsökning av 
skolplatser i takt med bostadsbyggnation i Pedagogen 
park-/ och Bifrostområdet. 
 

76 Västerbergskolan, sporthall utökning KFF 
Beloppet avser den investering som krävs för att anpassa 
skolidrottshallen för fritidslivets behov.  
 

77 Balltorpsskolan 
Anpassning för fler elever på Pepparedsskolan i samband 
med utbyggnad av nytt bostadsområde samt ersättning av 
paviljonger vid Balltorpsskolan. 
 

78 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. 
 

79 Kapacitetsökning Lackarebäcksskolan 
Kapacitetsökning för fler elever i skolområdet. 
 

80 Lindome, Almåsskolan skolutbyggnad 
Lokalanpassningar och utbyggnad av Almåsskolan för 
att kunna ta emot fler elever enligt 
befolkningsutvecklingen från centrala och västra 
skolområdena i Lindome. 
 

81 Fässbergs grundskola, utbyggnad specialsalar 
Omfattar en utbyggnad av specialsalar för att kunna ta 
emot fler elever. 
 

82 Krokslättsskolan, ventilationsombyggnad och 
tillgänglighetsanpassning 
Reinvesteringar på Krokslättsskolan av ventilation, 
byggnadens rörsystem, elsystem samt i fasad-
konstruktionen. 
 

83 Valåsskolan, om- och tillbyggnad, ny ventilation, 
nytt värmesystem, från mottagningskök till 
tillagningskök 
Reinvesteringar på Valåsskolan av ventilation samt 
byggnadens rörsystem och elsystem. 
 

84 Sörgårdsskolan, ny matsal 
Byggnation av ny matsal på Sörgårdsskolan. 
 

85 Initialt anslag utveckling Åby Fritidscentrum  
Anslag för att kunna starta upp utvecklingen av Åby 
Fritidscentrum. Partnering är upphandlad och i nästa fas 
sker utredning av alternativa förslag och kalkyler för 
aktuella projekt inom området. Därefter följer 
ställningstagande till omfattning och investerings-
utrymme. Under höstens budgetprocess övervägs om det 

då finns underlag för att, utöver det initiala anslaget, lyfta 
in mer preciserade belopp i det slutliga beslutet om 
budget och plan 2019-2021. Aktuella projekt, utöver 
simhall, är exempelvis kring utrymmen och väderskydd 
till bandybanan. 

86 Näridrottsplatser 
Näridrottsplats/er planeras för att stimulera barn och 
ungdomar till rörelse och fysisk aktivitet. 
 

87 Byte av konstgräs 
Inom planperioden ingår byte av konstgräset på 
Eklandavallen och Krokslättsvallen. 
 

88 Gunnebo slott och trädgårdar, reinvesteringar 
Investeringsåtgärder på befintliga byggnader tillhörande 
Gunnebo slott och trädgårdar AB. 
 

89 Etablering av boenden samt ytrenoveringar av 
boenden 
Etablering av boenden samt renovering av befintliga 
objekt för att skapa boendelösningar för 
ensamkommande barn samt nyanlända. 
 

Exploateringsbudget 
Exploateringsbudgeten ska bära sina egna kostnader. 
 

90 Bastuban 1 
Omvandling av befintlig kontorsbyggnad till cirka 300 
bostäder. Planarbete pågår. 
 

91 Bastuban 1 etapp 2 
Ny exploatering av bostäder till cirka 500 bostäder.  
 

92 Delbanco 
Bostadsförtätning i Östra Mölndal. Cirka 80 bostäder. 
Planarbete pågår. 
 

93 Ekåsen 
Detaljplaneläggning av koloniområde. Planarbete pågår. 
 

94 Esbjörn Schillersgatan 
Förtätningsprojekt som omfattar cirka 12 villatomter. LK 
 

95 Forsåker 
Omvandling av det gamla pappersbruket. Området 
bedöms kunna innehålla cirka 3 000 bostäder, 
verksamheter samt närservice. Planarbete pågår. 
 

96 Gasellen 27 och 30 
Förtätningsprojekt med ca 60 nya lägenheter. Planarbete 
uppstartat. 
 

97 Gårda/Barnsjön, Lindome 
Omvandling av ett före detta fritidshusområde. Etapp 1 
omfattar cirka 200 befintliga. Planarbete pågår. 
 
98 Gårda/Barnsjön, Lindome etapp 2 
Exploatering av nya bostäder. Etapp 2 omfattar cirka 200 
befintliga. Planarbete pågår. 
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99 Heljered etapp II 
Nyexploatering i västra Kållered. Totalt cirka 200 
bostäder. Planarbete pågår. 
 

100 Hällesåker 4:56 
Nya bostäder i Hällesåker. 
 

101 Jolenområdet 
Verksamhetsområde. Försäljning av stadens tomter 
pågår. Några mindre gatuarbeten kvarstår. LK 
 
102  Jättetickan 1 
Förtätning av cirka 600 bostäder. Planbesked finns. 
 

103 Katrineberg 1 och 4 
Förtätning av cirka 150 bostäder. Planbesked finns. 
 
104 Kvarnbyterassen (före detta Heino) 
Omvandling av industriområde till cirka 450 lägenheter. 
Byggnation pågår. LK 
 

105 Kvarnbyvallen 
Nyexploatering. Området innehåller cirka 200 nya 
bostäder. Byggnation pågår. LK 
 

106 Kållereds Centrum 
Förtätning i Kållered Centrum med cirka 500 bostäder. 
Planarbete pågår. 
 

107 Kållered köpstad 
Översyn och utveckling av handelsområdet inklusive 
trafiklösningar. Byggnation pågår. LK 
 

108  Kängurun 20 
Hotellanläggning. Planarbete pågår. 
 

109  Kängurun 21 
Nyexploateringsområde för cirka 200 bostäder samt 
Verksamheter och kontor. Byggnation pågår. LK 
 

110  Lilla Fässbergsdalen 
Nyexploatering med bostäder och förskola. Planarbete 
pågår. 
 

111  Lindome centrum 
Förtätning av bostäder i centrum. Planarbete pågår. 
 

112  Lunnagården etapp 1 
Verksamhetsområde. Etappvis utbyggnad av 
infrastruktur. Planarbete påbörjat. 
 

113  Mullvaden och Murmeldjuret 
Bostadsförtätning i Krokslätt, cirka 350 bostäder. 
Planarbete påbörjat. 
 

114 Mölndals innerstad 
Stor förnyelse av stadskärnan, 3 av 5 detaljplaner klara. 
LK. Byggnation pågår. Övriga pågår planarbete.  
 
115 Pedagogen 
Nyexploatering av cirka 1 000 bostäder. Planarbete 
pågår. 

116 Pionen 1, Stensjöberg 2 
Bostäder och verksamheter vid Rådasjön. Planbesked 
finns. 
 

117 Sjukhuset 2 
Utökning av sjukhusbyggnader samt parkeringslösning. 
Byggnation pågår. LK 
 

118 Spinnaren 5, Violen 1 och 3 
Utveckling av verksamheter/kontor längs 
Göteborgsvägen. Planbesked finns. 
 

119 Stiernhielm 6 och 7 
Förtätning av cirka 150 bostäder. Planarbete pågår. 
 

120 Stretered 1:191 
Nybyggnad av cirka 50 bostäder. Byggnation pågår. LK 
 

121 Syltlöken 1 
Förtätning av cirka 80 bostäder på före detta 
bensinstationstomt i Toltorpsdalen. LK. 
 

122 Tingshuset 13 
Utveckling av kvartersmark i Åbromotet för att skapa ett 
nytt Life Science. 
 

123 Tulebo strandväg 
Nytt projekt. Bostäder inom VAIO-område. 
 

124  Ulla Lyckas väg 
Nyexploatering med cirka 50 lägenheter. LK 
 

125 Västerbergsskolan 
Kommunalt behov av skola och förskola. 
 

126 Västra Balltorp, Blixas 
Totalt omfattar området cirka 200 bostäder. Byggnation 
påbörjad. LK 
 

127 Åby mässhall/ hotell 
Byggnation av hotell och mässhall. Byggnation pågår. 
LK. 
 

128Åby Stallbacke 
Förtätningsprojekt som innehåller cirka 1 000 nya 
bostäder. Byggnation pågår. LK 
 
129 Bostäder ej områdesbestämt 
Kommande bostäder som ännu inte är bestämda till 
område. 
 

130 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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Förslag investering- och exploateringsbudget/plan  2019-2021 Moderaterna

Nr Belopp i miljoner kronor
Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

Byggnadsnämnden
1 Övriga inventarier, mätutrustning med mera 0,5 0,4 0,5

Kommunstyrelsen
2 Arbetsutskottet, inventarier 0,2 0,2 0,2
3 IT-investeringar inom avdelningen IT/Telefoni 5,0 4,0 4,0
4 Nya verksamhetssystem 2,0
5 Planeringsutskottet, inventarier 0,1 0,1 0,1
6 Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner 0,25 0,05 0,05
7 Serviceutskottet, inventarier och maskiner 5,1 5,0 5,1

Kultur- och fritidsnämnden
8 Övriga inventarier 1,2 1,2 1,2
9 Stolar, Åby ishall 0,4
10 Belysning Mölndals museum 0,6 0,6

Miljönämnden
11 Övriga inventarier 0,05 0,05 0,05

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

Social- och arbetsmarknadsnämnden
19 Övriga inventarier 1,5 1,5 1,5

Tekniska nämnden
20 Skattefinaniserad verksamhet 2,0 2,0 2,0
21 Taxefinansierad verksamhet 6,0 6,0 6,0

Utbildningsnämnden
22 Övriga inventarier 3,0 2,0 2,0

Vård- och omsorgsnämnden
23 Inventarier 3,3 3,3 3,3

Summa inventarier 49,5 46,2 42,0

För fleråriga projekt
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Förslag investering- och exploateringsbudget/plan  2019-2021 Moderaterna

Nr Belopp i miljoner kronor
Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

Tekniska nämnden
Hållbart resande

24 Kollektivtrafik framkomlighet 0,5 0,5 0,5
25 Citybuss Toltorpsdalen  2) 4) 127,0 0,5 0,5 0,5 0,5 125,0
26 Metrobussystem Söderleden/E6 103,0 0,5 0,5 0,5 0,5 101
27 Förlängning spårvagnshållplatser 3,0 0,4 2,6
28 Utveckling av befintligt GC-nät 5) 8,0 9,0 10,0
28 Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag 5) -1,0 -1,0 -1,5
29 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser 5) 3,0 3,0 3,0
29 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag 5) -1,5 -1,5 -1,5
30 Knutpunkt Mölndalsbro - den ideala bytespunkten 2) 4) 106,0 3,0 1,0 102,0
31 Spårhagavägen - medfinansiering statlig väg 50% 2) 4) 11,1 0,3 1,8 9,0

32

Gamla Riksvägen, Lindome - Anneberg  - medfinansiering statlig väg 50%  
2) 4) 5,8 0,5 5,3
Delsumma Hållbart resande 19,5 16,7 14,1

Gator och vägar
33 Trafikssäkerhet och miljöförbättrande åtgärder 7,5 7,5 7,5
34 Belysning 7,0 8,1 8,0
35 Utrymme för belysningsåtgärder i Hällesåker 3,0
36 Utveckling av befintligt bilvägnät 1,0
37 Utveckling av nytt bilvägnät 7,0 10,0 14,0
38 Lunnagårdsgatan 5) 49,0 2,0 20,0 20,0 5,0 2,0
38 Lunnagårdsgatan - Exploateringsbidrag 5) -10,0 -5,0 -5,0
38 Lunnagårdsgatan - bidrag från Göteborg 35% 5) -17,2 -0,7 -7,0 -7,0 -1,8 -0,7
39 Fässbergsmotet och kringliggande 5) 32,0 1,0 3,0 15,0 13
39 Fässbergsmotet och kringliggande - Exploateringsbidrag 5) -12,0 -5,0 -7,0

39 Fässbergsmotet och kringliggande - bidrag från Göteborg 35% 5) -8,4 -0,3 -1,8 -6,3
Delsumma gator och vägar 29,2 27,8 41,5

Park- och naturområden
40 Parker och lekplatser 5,5 6,9 6,0 7,0
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Förslag investering- och exploateringsbudget/plan  2019-2021 Moderaterna

Nr Belopp i miljoner kronor
Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

41
Tillgängligt och attraktivt grönområde vid Mölndalsån  (inklusive 
Lasarettsspången) 24,6 0,6 4,0 20,0

42 Stadspark 2) 4) 20,0 0,6 3,0 5,0 10,0 1,4
43 Mölndalsån; åtgärder mot översvämningar inklusive erosionsskydd 5) 88,5 44,0 14,0 11,0 3,0 16,0 0,5
43 Mölndalsån; statligt bidrag 5) -30,0 -7,2 -7,0 -6,0 -1,5 -8,0 -0,3
44 Stora ån 2) 4) 23,4 0,4 1,0 2,0 2,0 18,0
45 Kålleredsbäcken 2) 4) 55,0 5,8 5,0 3,0 8,0 8,0 25,2
46 Spår och leder 1,3 1,0 2,0 1,5

Delsumma park- och naturområden 20,9 29,5 27,9

Summa Tekniska nämnden, skattefinansierat 69,6 74,0 83,5
Återvinning och avfall

48 Återvinningsstationer, återvinningscentraler, Kikås avfallsanläggning 2,0 2,0 2,0 2,0
49 Återvinningscentral, Lindome 2) 4) 52,3 0,8 1,0 1,5 3,0 15,0 31,0
50 Framtidens Kikås 2)4) 32,5 1,0 3,5 23,0 5,0
51 Massmottagning Mölndals stad 2) 4) 32,7 0,7 1,0 2,0 1,0 28,0
52 Flerfackskärl till fastighetsnära insamling (FNI) - villor 26,8 18,7 5,1 3,0

Delsumma avfallshantering 30,5 12,0 18,0
Vatten och avlopp

53 Nya VA-ledningar 10,0 9,0 7,0

53
Nya VA-ledningar VA-anläggningsavgifter för icke specifika områden 
inklusive bostäder, investeringsbidrag -7,0 -7,7 -7,0

54 Befintliga vattenverk och övriga anläggningar 6,4 4,4 4,5
55 Utbyggnad vattenverket 24,4 0,4 3,0 8,0 8,0 5,0
56 Riskreducerande åtgärder inom vattenskyddsområde 5,0 0,5 1,5 1,5 1,5
57 Vattenledningar inklusive anläggningar 3,7 5,3 6,0
58 Vattenledningar - Mölndals vattenverk - Lackarebäck 27,1 15,1 6,0 3,0 3,0
59 Vattenledningar förstärkning östra Mölndal inkl reservvatten Härryda 23,2 0,2 5,0 0,8 6,0 7,0 4,2
60 Vattenledningar - Lackarebäck- Brännås 20,0 1,0 1,0 7,4 3,6 7,0
61 Vatten och avlopp i omvandlingsområden 141,0 19,0 15,6 11,4 0,6 3,6 90,8
61 Vatten och avlopp i omvandlingsområden - Anläggningsavgifter -44,0 -1,5 -6,9 -8,5 -27,1
62 Spillvattenledningar inklusive anläggningar 2,0 3,0 2,0
63 Dagvattenledningar inklusive anläggningar 3,0 3,0 3,0
64 Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten 30,0 33,0 36,0
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Förslag investering- och exploateringsbudget/plan  2019-2021 Moderaterna

Nr Belopp i miljoner kronor
Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

Delsumma Vatten och avlopp 64,3 76,5 67,2

65 Vatten och avlopp i exploateringsområden

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

VA, Bastuban I -4,3 -4,3
varav utgifter 0,2 0,2
varav inkomster -4,5 -4,5

VA, Bastuban I etapp 2 -8,5 -8,5
varav utgifter 0,5 0,5
varav inkomster -9,0 -9,0

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

VA, Esbjörn Schillersgatan 1) 0,1 0,1
varav utgifter 4,1 0,1 4,0
varav inkomster -4,0 -4,0

VA, Forsåker -51,0 2,0 10,0 12,0 -9,0 -66,0
varav utgifter 91,0 2,0 10,0 19,0 19,0 41,0
varav inkomster -142,0 -7,0 -28,0 -107,0

VA, Gasellen 27 och 30 -1,7 0,1 -1,8
varav utgifter 1,1 0,1 1,0
varav inkomster -2,8 -2,8

VA, Gårda/Barnsjön etapp 1 1) 16,6 0,6 3,0 7,0 6,0
varav utgifter 31,6 0,6 3,0 14,0 14,0
varav inkomster -15,0 -7,0 -8,0

VA, Gårda/Barnsjön etapp 2 1) 6,0 1,0 5,0
varav utgifter 24,0 1,0 23,0
varav inkomster -18,0 -18,0

VA, Heljered, etapp II 1) 4,2 0,2 -1,5 5,5
varav utgifter 11,2 0,2 5,5 5,5
varav inkomster -7,0 -7,0

VA, Hällesåker
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t.o.m
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2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

varav utgifter
varav inkomster

VA, Ingemantorp 1) 0,5 -0,5
varav utgifter 8,0 0,5 7,5
varav inkomster -8,0 -8,0

VA, Jolen -5,7 -2,1 -1,8 -1,8
varav utgifter 0,3 0,1 0,1 0,1
varav inkomster -6,0 -2,2 -1,9 -1,9

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

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) 1,6 0,1 3,0 -1,5
varav utgifter 4,1 0,1 4,0
varav inkomster -2,5 -1,0 -1,5

VA,Kållered C -11,5 0,5 -7,0 -5,0
varav utgifter 0,5 0,5
varav inkomster -12,0 -7,0 -5,0

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

VA, Kängurun 201) -5,3 -5,3
varav utgifter
varav inkomster -5,3 -5,3

VA, Kängurun 211) -6,8 -1,8 -2,0 -3,0
varav utgifter 1,2 1,2
varav inkomster -7,0 -2,0 -2,0 -3,0
varav inkomst anläggningskostnad -1,0 -1,0

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

VA, Lindome C 1) -8,0 -5,3 -2,7
varav utgifter 3,0 0,2 2,8
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2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

varav inkomster -11,0 -5,5 -5,5
VA, Lunnagården etapp 1 1) -3,5 1,5 23,0 -8,0 -20,0

varav utgifter 34,5 1,5 23,0 10,0
varav inkomster -38,0 -18,0 -20,0

VA, Mullvaden och Murmeldjuret 1) -14,3 0,1 1,0 -15,4
varav utgifter 1,2 0,1 1,0 0,1
varav inkomster -15,5 -15,5

VA, Mölndals innerstad 1) 13,0 23,5 2,0 -5,5 -7,0
varav utgifter 39,8 32,3 2,0 1,5 2,0 2,0
varav intäkter -26,8 -8,8 -1,5 -7,5 -9,0

VA, Pedagogen Park 2,0 12,0 7,0 -4,0 -17,0
varav utgifter 41,0 2,0 20,0 15,0 4,0
varav inkomster -41,0 -8,0 -8,0 -8,0 -17,0

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

VA, Spinnaren 5, violen 1 m.fl
varav utgifter
varav inkomster

VA, Stensjön Lackarebäck 1:7 med flera 1) 0,2 0,2
varav utgifter 2,4 0,2 2,0 0,2
varav inkomster -2,2 -2,0 -0,2

VA, Stiernhielm 6 och 7 0,5 -0,5
varav utgifter 11,0 0,5 5,5 5,0
varav inkomster -11,0 -6,0 -5,0

VA, Stretered 1:191 1) -4,9 -2,5 -2,4
varav utgifter 0,2 0,2
varav inkomster -5,1 -2,7 -2,4

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

VA, Tingshuset 13 -20,0 4,0 -3,0 1,0 -22,0
varav utgifter 10,0 4,0 1,0 5,0
varav inkomster -30,0 -4,0 -4,0 -22,0
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För fleråriga projekt

VA, Tulebo Strandväg
varav utgifter
varav inkomster

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 *) 16,0 8,0 8,0
varav inkomster (övertagande av anläggning) *) -16,0 -8,0 -8,0
varav inkomster (reducerad avgift) -5,4 -1,8 -1,8 -1,8

VA, Åby mässhall/multihall 1) 0,5 0,5
varav utgifter 0,5 0,5
varav inkomster

VA, Åby Stallbacke 1) 16,0 18,2 -1,4 -0,8
varav utgifter 22,0 22,0
varav inkomster -6,0 -3,8 -1,4 -0,8

Delsumma Vatten och avlopp, exploateringsområden 20,7 3,1 -34,5

Summa tekniska nämnden (exklusive inventarier) 185,1 165,6 134,2

Kommunstyrelsen
Årliga investeringsanslag

66 Reinvestering tekniska system med mera 78,0 78,0 78,0

Fleråriga investeringsanslag
67 Ny förskola västra Mölndal 40,0 0,5 13,0 26,5
68 Ny förskola A i Forsåker  2) 65,0 1,0 18,0 46,0
69 Ny förskola B i Forsåker 2) 52,0 1,0 51,0

70 Ny förskola Högaliden 2) 50,0 7,5 37,5 5,0
71 Ny förskola Pedagogen park 2) 52,0 1,0 25,0 26,0
72 Utökning av förskoleplatser i Eklanda 52,0 3,0 49,0
73 Utökning av förskoleplatser i Östra Kållered 2) 16,8 0,5 6,8 9,5
74 Nybyggnad av Bifrost förskola **) 51,0 7,0 28,0 16,0

75 Ny Västerbergsskola  2) **) 165,5 0,5 1,0 3,0 65,0 96,0
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För fleråriga projekt

76 Västerbergskolan, sporthall utökning KFF 21,0 6,6 14,4
77 Balltorpsskolan 2) 30,0 0,6 0,4 1,0 28,0
78 Katrinebergsskolan 2) 129,7 5,2 78,8 45,7
79 Kapacitetsökning Lackarebäcksskolan  2) **) 36,0 18,9 17,1
80 Lindome, Almåsskolan skolutbyggn  **) 138,5 134,5 4,0
81 Fässbergs grundskola, utbyggnad specialsalar 6,1 6,1

82
Krokslättsskolan Ventilationsombyggnad och tillgänglighetsanpassning 2) 

**) 40,0 0,6 19,0 20,4

83

Valåsskolan om- och  tilllbyggnad, ny ventilation, nytt värmesystem, från 
mottagningskök till tillagningskök  2) **) 40,0 0,6 18,0 21,4

84 Sörgårdsskolan, ny matsal 2,2 2,2
86 Ny simhall i Åbyområdet 220,0 40,0 110,0 70,0
87 Åby Fritidscentrum omklädning och föreningslokaler 20,0 20,0
88 Näridrottsplatser 5,1 0,1 5,0
89 Byte av konstgräs/plan östra Mölndal 18,6 9,0 9,6
90 Gunnebo slott och trädgårdar, reinvesteringar 27,8 7,6 7,4 4,8 4,0 2,0 2,0
91 Etablering av boenden samt ytrenoveringar av boenden 38,3 19,3 13,0 2,0 2,0 2,0

Summa KS lokalförsörjning (exkl. inventarier) 296,0 308,6 325,2

Exploateringsbudget
92 Bastuban 1 

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

93 Bastuban 1 etapp 2
anläggningsarbeten 2,5 0,5 2,0
gatukostnadsersättning -2,5 -0,5 -2,0
Övergripande framkomlighetsåtg. 5,0 5,0
Investeringsbidrag framkomlighet -5,0 -5,0

94 Delbanco
anläggningsarbeten 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -0,5 -0,5

95 Ekåsen -8,7 -3,6 1,0 -6,1
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Förslag investering- och exploateringsbudget/plan  2019-2021 Moderaterna

Nr Belopp i miljoner kronor
Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

anläggningsarbeten 6,3 0,8 5,5
gatukostnadsersättning -3,8 -1,1 -2,7
markförsäljning -13,2 -3,3 -9,9
fastighetsbildning 2,0 1,0 1,0

96 Esbjörn Schillersgatan 0,6 0,6
anläggningsarbeten * ) 7,4 3,7 3,7
gatukostnadsersättning -7,3 -3,6 -3,7
mark 0,3 0,3
fastighetsbildning 0,2 0,2

97 Forsåker 18,6 3,8 9,0 30,0 42,3 59,0 -125,5
anläggningsarbeten 732,7 3,1 5,0 30,6 78,0 133,0 483,0
mark 20,0 20,0
Forsåkersbron 212,5 0,7 1,0 8,2 8,6 48,0 146,0
Forsåkersbron, exploateringsbidrag från MölnDala AB -210,8 -5,4 -4,9 -28,0 -172,5
Mölndalsån 87,5 3,0 30,5 54,0
Mölndalsån exploateringsbidrag från Mölndala AB -87,9 -23,7 -38,2 -26,0
markförsäljning -5,0 -5,0
gatukostnadsersättning -730,4 -25,2 -55,2 -94,0 -556,0

98 Gasellen 27 och 30
anläggningsarbeten 2,6 0,3 0,3 1,0 1,0
gatukostnadsersättning -2,6 -0,3 -0,3 -1,0 -1,0
markförsäljning

99 Gårda/Barnsjön etapp 1 12,5 0,5 1,5 1,7 9,8 -1,0
anläggningsarbeten 22,3 1,0 1,7 9,8 9,8
utredningar 1,0 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -10,8 -10,8
försäljning

100 Gårda/Barnsjön etapp 2 -26,1 1,0 -27,1
anläggningsarbeten 36,9 1,0 35,9
gatukostnadsersättning -10,5 -10,5
markförsäljning -52,5 -52,5

101 Heljered etapp II 0,0 0,2 -0,2
anläggningsarbeten 22,7 0,2 7,5 15,0
gatukostnadsersättning -22,7 -7,7 -15,0

102 Hällesåker 4:56 -6,9 -6,9
Fastighetsbildning 0,1 0,1
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Förslag investering- och exploateringsbudget/plan  2019-2021 Moderaterna

Nr Belopp i miljoner kronor
Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

Markförsäljning -7,0 -7,0
103 Jolenområdet, totalt -98,1 -49,9 -17,4 -31,4 0,6

fastighetsbildning 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1
anläggningskostnad 8,3 5,5 2,8
övrigt - marksanering 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -4,6 -1,8 -0,8 -2,0
mark 5,7 5,7
försäljning -110,1 -60,1 -20,0 -30,0

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

105 Katrineberg 1 och 4 2,0 -2,0
fastighetsbildning
anläggningskostnad 2,0 2,0
gatukostnadsersättning -2,0 -2,0
försäljning

106 Kvarnbyterassen (före detta Hexion) -5,6 -5,6
anläggningskostnad 5,8 2,4 2,0 1,4
gatukostnadsersättning -7,4 -4,0 -2,0 -1,4
täckningsbidrag -4,0 -4,0

107 Kvarnbyvallen -40,4 -40,6 0,2
anläggningskostnad 21,4 21,2 0,2
gatukostnadsersättning -16,7 -16,7
mark 0,3 0,3
försäljning och täckningsbidrag -45,4 -45,4

108 Kållereds centrum -6,8 -9,3 2,5
anläggningskostnad 30,0 2,0 14,0 12,0 2,0
flyttning av ledningar 4,0 0,5 3,5
gatukostnadsersättning -30,0 -2,0 -14,0 -12,0 -2,0
fastighetsbildning 0,2 0,20
Investeringsbidrag - cirkulation -1,0 -1,0
försäljning -10,0 -10,0
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Nr Belopp i miljoner kronor
Totalt 
anslag

2017 
t.o.m

prognos 
2018 2019 2020 2021 2022-ff

För fleråriga projekt

109 Kållered köpstad -2,3 0,2 -2,0 -0,5
anläggningskostnad 69,7 12,2 12,0 28,0 15,0 2,5
gatukostnadsersättning -72,0 -12,0 -14,0 -28,5 -15,0 -2,5

110 Kängurun 20
anläggningskostnad 9,4 0,7 4,0 4,7
gatukostnadsersättning -9,4 -0,7 -4,0 -4,7
ledningsomläggning VA 3,3 0,5 1,4 1,4
investeringsbidrag flytt av VA -3,3 -0,5 -1,4 -1,4

111 Kängurun 21 
anläggningskostnad 3,2 0,4 1,2 0,9 0,7
gatukostnadsersättning -3,2 -0,4 -1,2 -0,9 -0,7

112 Lilla Fässbergsdalen -21,0 45,0 3,5 3,5 -15,0 -18,0 -40,0
fastighetsbildning 0,5 0,5
anläggningskostnad 42,0 1,0 1,0 1,0 20,0 19,0
gatukostnadsersättning -40,0 -13,0 -14,0 -13,0
övrigt, arkeologi 7,5 2,5 2,5 2,5
mark 51,0 44,0 2,0 5,0
försäljning -82,0 -27,0 -28,0 -27,0

113 Lindome centrum -17,9 0,1 2,0 -22,0 2,0
anläggningskostnad 28,5 0,5 2,0 9,0 10,0 7,0
fastighetsbildning 0,1 0,1
gatukostnadsersättning -26,5 -0,5 -11,0 -8,0 -7,0
försäljning -20,0 -20,0

114 Lunnagården etapp 1 -47,1 5,1 9,8 22,0 21,1 -15,9 -89,2
fastighetsbildning 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
utredningar 5,0 2,0 2,0 1,0
anläggningskostnad 21,5 2,0 0,5 1,0 9,0 9,0
gatukostnadsersättning -24,4 -10,0 -14,4
mark (Åby stallar m.fl) 29,2 6,2 18,0 5,0
ny huvudgata "Lunnagårdsgatan" (Stora Åvägen-Lunnagårdsgatan + 
tillfällig bussgata)
Övergripande framkomlighetsåtgärder 10,0 5,0 5,0
övrigt (dagvatten mm.) 6,0 1,0 1,0 2,0 2,0
försäljning -95,0 -20,0 -75,0

115 Mullvaden och Murmeldjuret 1,2 0,1 0,4 0,7
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anslag

2017 
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För fleråriga projekt

anläggningskostnad 29,0 0,5 4,3 2,3 11,5 10,4
gatukostnadsersättning -27,9 -0,5 -4,2 -1,9 -10,9 -10,4
fastighetsbildning 0,1 0,1
övrig ledningsomläggning 14,0 0,4 6,7 6,7 0,2
investeringsbidrag ledningsomläggning -14,0 -0,4 -6,7 -6,7 -0,2

116 Mölndals innerstad -105,3 -43,9 61,0 -69,9 -30,9 -19,8 -1,8
projektorganisation 24,3 13,3 3,5 3,5 2,0 2,0
mark 2,0 1,0 1,0
planarbeten 8,0 6,0 1,5 0,5
fastighetsbildning 0,8 0,6 0,1 0,1
anläggningsarbeten 216,5 93,1 58,0 4,5 24,5 18,2 18,2
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 5,2 2,0
övrigt, 130 p-platser i nytt p-däck, inkomst -26,0 -26,0
markförsäljning -268,8 -111,8 -37,0 -50,0 -50,0 -20,0
gatukostnadsersättning -108,0 -76,5 -15,5 -16,0
planavgift -10,8 -4,3 -2,0 -3,0 -1,5

117 Pedagogen -48,1 6,4 7,7 19,2 -4,1 -12,8 -64,5
anläggningskostnad 185,1 4,1 4,0 10,0 50,5 61,0 55,5
anläggningsarbeten park 13,5 5,1 5,2 3,2
gatukostnadsersättning (inkl park) -201,9 -3,5 -9,3 -50,0 -61,6 -77,5
utredningar 1,5 0,6 0,9
flytt av fotbollsplan och klubbhus 5,5 5,0 0,5
fastighetsbildning 0,9 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3
flytt av ledningar 41,0 2,0 25,0 14,0
dagdagvattenledningar gator kvartersmark 6,0 1,2 1,2 1,2 2,4
övergripande trafikåtgärder 5,0 5,0
investeringsbidrag framkomlighetsåtgärder -2,5 -2,5
marksanering 1,2 0,2 0,2 0,5 0,3
rivning bottenplatta samt idrottshall 5,0 5,0
försäljning -108,4 -18,5 -27,9 -16,8 -45,2

118 Pionen 1, Stensjöberg 2
anläggningskostnad 1,0 1,0
gatukostnadsersättning -1,0 -1,0
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119 Sjukhuset 2 1,6 1,9 -0,3
anläggningskostnad, allmän platsmark 2,5 2,5
gatukostnadsersättning -2,5 -2,5
anläggningskostnad, sjukhusets del av erosionsskydd 2,0 2,0
ersättning erosionsskydd -2,3 -2,0 -0,3
övrigt, erosionsskydd, stadens del 1,9 1,9

120 Spinnaren 5, Violen 1 och 3
anläggningskostnad 5,0 5,0
gatukostnadsersättning -5,0 -5,0
utredningar 0,5 0,5
ersättningar, utredningar -0,5 -0,5
markförsäljning

121 Stiernhielm 6 och 7 0,5 -0,5
anläggningskostnad 18,0 0,5 8,5 9,0
gatukostnadsersättning -18,0 -9,0 -9,0

122 Stretered 1:191 -10,0 6,1 -12,3 -3,8
fastighetsbildning 0,3 0,1 0,2
anläggningskostnad 6,5 5,9 0,3 0,3
gatukostnadsersättning -4,8 -4,7 -0,1
mark 0,1 0,1  
försäljning -12,1 -8,1 -4,0

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

124 Tingshuset 13
anläggningskostnad 52,0 5,0 11,0 7,0 29,0
gatukostnadsersättning -52,0 -5,0 -11,0 -7,0 -29,0

125 Tulebo strandväg 0,5 -0,5
anläggningskostnad 4,5 0,5 4,0
gatukostnadsersättning -4,5 -4,5

126 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

127 Västerbergsskolan
fastighetsbildning
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För fleråriga projekt

anläggningskostnad
gatukostnadsersättning

128 Västra Balltorp, Blixås -28,2 -18,7 1,9 -11,9 0,5
anläggningskostnad 22,4 8,4 7,0 7,0
sanering 2,9 1,5 0,4 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -21,0 -7,0 -7,0 -7,0
övrigt, återställning 1,0 1,0
övrigt, grönytor 7,0 5,0 2,0
täckningsbidrag grönytor -3,5 -3,5
försäljning -37,0 -22,6 -14,4

129 Åby mässhall/multihall 1,5 -0,2 0,7 1,0
anläggningskostnad 11,7 3,0 8,2 0,5
gatukostnadsersättning -12,0 -3,0 -8,5 -0,5
övrigt, infrastruktur 1,0 1,0
investeringsbidrag ledningsomläggning -0,2 -0,2
övrigt, anläggningsutgift 1,0 1,0

130 Åby Stallbacke -7,1 -5,3 -1,8
anläggningskostnad 42,7 39,7 2,0 1,0
gatukostnadsersättning -38,9 -35,9 -2,0 -1,0
försäljning -10,9 -9,1 -1,8

131 Bostäder ej områdesbestämt -10,0 -10,0 -10,0
anläggningskostnad 5,0 5,0 5,0
gatukostnadsersättning -5,0 -5,0 -5,0
försäljning -10,0 -10,0 -10,0

132 Markreserv inklusive styckebyggda 9,0 9,0 9,0
mark 10,0 10,0 10,0
anläggningskostnad 3,0 3,0 3,0
gatukostnadsersättning -2,0 -2,0 -2,0
förprojektering, exploateringsomr 1,0 1,0 1,0
försäljning -3,0 -3,0 -3,0

Summa exploateringsverksamhet -44,7 -5,4 -3,3

Totalsumma 485,9 515,0 498,1
varav försäljning av fastigheter och mark med mera -133,6 -144,9 -127,8
summa nettoinvesteringar inklusive exploatering 619,5 659,9 625,9
varav investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar med mera -270,8 -412,7 -421,5
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För fleråriga projekt

Totalsumma 2019-2021 1 499,0

Det totala anslaget för projekt som löper över flera år fastställs då projektet ingår med någon del i årsbudgeten.
1) Exploateringsverksamhet, stadsbyggnadsförvaltningens prövning erfordras före igångsättning.

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.
3) Kolumnerna "t.o.m. 2017" , "förbrukning 2018" och "2022-" innehåller endast de fleråriga 
investeringsprojekt som även har utgifter 2019 eller senare.
4) Projekteringsanslag som ej kräver igångtillsättningstillstånd från KS.
5) Anslagsbindning för investeringsprojekt som förutsätter hel- eller delfinansiering av investeringsbidrag/inkomster är dels på bruttonivå (utgifter), 
dels på nettonivå (utgift minus inkomst)
*) Exploatör bygger ut och överlåter till staden. 
I exploateringsverksamhet ingår åtgärder som kommer att omklassificeras till 
omsättningstillgång vid redovisningen, för att avräknas mot intäkter vid försäljning av tomtmark.
**) I driftkostnaden ingår kostnader för evakuering i paviljonger och/eller sanering/rivning.



Liberalerna Mölndals förändringar i 2018-06-07
Moderaternas förslag till investeringsplan 2019-2021, bilaga 3

Beskrivning 2019 2020 2021

Nettoinvesteringar inkl. exploatering (Mkr) 619,5 659,9 625,9

Gunnebo ridanläggning, planerat underhåll - takomläggning manege, stängsel 4
Aktiviteten - tillbyggnad sporthall (44x24 m) (25 Mkr) 12
Lackarebäcksskolan - näridrottsplats inkl. 11-manna fotboll, dränering, belysning 5
Enerbacksplan - konstgräs, 9-manna fotboll, dränering, belysning 4
Motionsspår - bl.a. Tuleboområdet, Bohusleden, Eljusspåret * * *

Framtidens Kikås senarelagd -23 -5
Stadspark senarelagd -5 -10
Förbättrad fyllnadsmassehantering vid markarbeten - logistik, kvalitetsnivåer -3 -3 -3

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) 572,5 638,9 618,9

Markförsäljning - 300 nya lägenheter vid Aktiviteten -45
Markförsäljning - 100 nya lägenheter väster om Sörgårdshallen -20

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 * * *
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 165

KS 210/18
Kommunal utdebitering 2019

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2019 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 2017 den kommunala utdebiteringen för innevarande år 
(2018) till 20 kr och 26 öre.

Ärendets behandling
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2018, § 9.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2019 ska vara 20 kr och 
26 öre.

Beslutsgång
Ordförande frågar om budgetberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 166

KS 117/18
Tertialrapport per 30 april 2018

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Ärendet
Från och med 2018 kommer stadens delårsbokslut att upprättas per augusti istället för, som 
tidigare, per juni. Bakgrunden är förändringar i den kommunala redovisningslagen. Styrelsen 
ska enligt en ny reglering överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer inom två 
månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar. I och 
med semesterperioden är det inte praktiskt möjligt att inom uppsatt tidsgräns upprätta bokslut, 
ta fram handling och genomföra revision för ett bokslut per juni. Den nya redovisningslagen 
gäller från 2019, men förändringen genomförs redan 2018.

Som en följd av den ändrade tidplanen för delårsrapportering ersätts kvartalsrapporten för 
mars av en tertialrapport per april. Tertialrapporten är mer omfattande än månadsrapporterna. 
Utöver driftredovisning och resultaträkning ingår prognoser över investeringar och 
kassaflöde. Kassaflödesanalysen innehåller en bedömning av likviditetsutvecklingen.

I tertialrapporten efter april prognostiseras stadens resultat för 2018 till 23,5 mnkr. Här ingår 
dock jämförelsestörande poster på sammanlagt 25,5 mnkr. För den ordinarie löpande 
verksamheten stannar det prognostiserade resultatet därför på -2,0 mnkr. Det är drygt 22 mnkr 
lägre än budget. I jämförelse med föregående prognos är det en förbättring av det totala 
resultatet med 29,6 mnkr, bakgrunden är en förbättring av skatteprognosen med drygt 
14 mnkr, 6 mnkr lägre underskott hos nämnderna samt en ytterligare positiv bedömning på
3 mnkr av utfallet från den så kallade byggbonusen.
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