
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-04-25

Plats och tid OpenLab kl. 13:00-15:30

Beslutande ledamöter Marie Östh Karlsson (S) (ordförande)
Hans Bergfelt (M) (vice ordförande)
Stefan Gustafsson (S)
Kajsa Hamnén (M)
Ove Dröscher (S)
Ulrika Frick (MP) §§102-119
Marcus Claesson (L)
Marie Lindqvist (V)
Joel Olsson (SD)
Ingemar Johansson (C)
Peter Berg Johnson (KD)
My Högfeldt (MP) §§96-101 ersätter Ulrika Frick (MP)

Ej tjänstgörande ersättare Gun Kristiansson (S)
Bernt A Runberg (S)
Lennart Wallensäter (S)
Pernilla Övermark (S)
Tomas Angervik (S)
My Högfeldt (MP) §§102-119
Gabriela Nilsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Kristian Vramsten (M) §117
Fredrik Mellbin (SD)

Övriga närvarande Håkan Ahlström (Stadsdirektör)
Therese Tanner (Kommunsekreterare)
Emir Grgic (Praktikant)
Bjarne Fjellanger (VD MölnDala) §117
Annelie Bjerkne Gerdin (Projektutvecklare MölnDala) §117
Anna Maria Fuxén (VD GoCo) §96
Johanna Söderlund (Projektledare GoCo) §96

Utses att justera Ingemar Johansson

Justeringens plats och tid       

Paragrafer §§96-119
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Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Therese Tanner

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

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Ingemar Johansson

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

Innehållsförteckning
§96 Information Open Lab
§97 Redovisning av delegeringsbeslut
§98 Meddelanden

§99 Samråd inom vattenförvaltningen - Miljönämndens yttrande över förslag tilll 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer

§100 Samverkansavtal kring naturbruksutbildningar i Västra Götaland
§101 Svar på remiss - Rekryteringsmyndighetens personuppgifts-behandling
§102 Policy och riktlinjer för hantering av personuppgifter
§103 Riktlinje för intern klimatväxling
§104 Folkhälsorådets rekommendationer för jämlik hälsa och social hållbarhet
§105 Borgen för MölnDala Fastighets AB

§106 Justering av budgetpost 59, Vattenledning förstärkning östra Mölndal 
inklusive Härryda

§107 Ansökan från Nämndemannaföreningen Storgöteborg om bidrag för valda 
nämndemän

§108 Revisionsbudget GR 2019
§109 Svar på motion (SD) gällande simundervisning
§110 Förslag på nytt namn för fotbollsplan och näridrottsplats
§111 Månadsrapport mars 2018

§112 Detaljplan för Åbybergsgatan (Laken1 m.fl), Mölndal - ändring av 
planuppdrag

§113 Godkännande av samarbetsavtal 30-2017 med Wallenstam avseende 
upprättande av detaljplan för Åbybergsgatan, Mölndal

§114 Godkännande av samarbetsavtal 10-2018 avseende upprättande av detaljplan 
för Linné 6, Mölndal

§115 Markanvisning till MölndalsBostäder AB avseende del av Torrekulla 1:5, 
LSS-boende

§116 Planeringsutskottets begäran om tillstånd att använda eget kapital
§117 Information Forsåker
§118 Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik
§119 Diskussion om planuppdrag Åby simhall
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§ 96

Information Open Lab

Ärendet
Anna-Maria Fuxén, VD GoCo, infomrerar om GoCo och verksamheten just nu samt 
framtidsplaner.
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§ 97

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 149/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 153/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 KS 134/18-2  Avslagsbeslut allmän handling 2018-03-26 stadsjurist Henriette 
de maré

 KS 146/18-5  Enligt punkt C 6, yttrande över hemvärnsansökning (Enhetschef 
Samordning för Hållbarhet, Anita Brnic Kristo)

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

 TEN 164/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 168/18-2  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 167/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 175/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 KS 62/18-3  Enligt punkt A2 och A6 Nyanställda SLF och SEF 20180215 - 
20180315

 KS 146/18-9  Enligt punkt C 6, yttrande över hemvärnsansökning (Enhetschef 
Samordning för Hållbarhet, Anita Brnic Kristo)

Protokoll
Kommunstyrelsens utskotts protokoll finns på Mölndals stads hemsida:

Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott den 10 april 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2018.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 27 mars 2018. 
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 13 mars och den 10 april 2018.
Kommunstyrelsens serviceutskott den 22 mars 2018.
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§ 98

Meddelanden

Ärendet
1.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se)

2018:10  Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T

2018:14  Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt 
vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor

2018:15  Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala 
anläggningar

2018:17  Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018.

2.
Vård- och omsorgsnämndens Boendeplan 2018-2024.

3.
Protokoll från kommunfullmäktiges möte den 21 mars 2018.

4.
Protokoll från Samordningsförbundet Insjöriket styrelsemöte den 23 mars 2018.

5.
Tekniska nämndens slutrapport från Pelle Kan 2017 (dnr 415/16).

6.
Räddningstjänsten Storgöteborgs yttrande över remiss, Stärkt straffrättsligt skydd för 
blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2).

7.
Kallelse till Räddningstjänsten Storgöteborgs styrelsemöte den 19 april 2018.
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8.
Kallelse till Förbos årsstämma den 26 april 2018.

9.
Kallelse och handlingar till KFi årsmöte den 24 maj 2018 (bl.a. verksamhetsberättelse 2017 
och budget/plan 2018).

10.
Länsstyrelsens beslut angående statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Västra Götalands 
län 2018. 

11.
Länsstyrelsens lägesrapport avseende kommunens beredskap och kapacitet i mottagandet av 
nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande 2018, kv. 1.

12.
Kungörelse från Vänersborgs tingsrätt om huvudförhandling den 22 maj i kommunfull-
mäktigesalen i Mölndals stadshus angående Swerocks ansökan om fortsatt och utökad 
bergtäktsverksamhet på fastigheterna Backen 2:57 m.fl.

13.
Utdrag ur Göteborgsregionens kommunalförbunds styrelseprotokoll, § 331 - Representanter 
till politiska styrgruppen i arbetet Gemensam samhällsplanering stråket Göteborg-Borås.

14.
Kallelse och handlingar till Göteborgsregionens kommunalförbunds styrelsemöte den 4 maj 
2018.
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§ 99

KS 391/17
Samråd inom vattenförvaltningen - Miljönämndens yttrande över 
förslag tilll åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer

Beslut
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2018 antas och översänds 
till Vattenmyndigheterna.

Ärendet
Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av 
Ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svensk lagstiftning via miljöbalken och 
vattenförvaltningsförordningen och innebär att det behövs en helhetssyn i arbetet med att 
bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Utpekade så 
kallade vattenförekomster omfattas av förslag på miljökvalitetsnormer som anger vilken 
kvalitet vattnet ska ha vid en viss tidpunkt och utgör därmed utgångspunkten för de föreslagna 
åtgärderna i åtgärdsprogrammet.

På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen har vattenmyndig-
heterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för sex nya prioriterade ämnen. Även 
åtgärder som rör PFAS (summa 11) i grundvatten har inkluderats i förslaget. Dessutom har 
biotillgängliga halter beräknats för koppar och zink i ytvattenförekomster, vilket i vissa fall 
har medfört reviderade miljökvalitetsnormer. Samrådet omfattar två separata delar 
(delsamråd) inom vattenförvaltningen:

• Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten 
och PFAS (högflourerande ämnen) i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för 
särskilda förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten. Samrådet syftar till extra åtgärds-
program, som avser nya ämnen, för perioden 2018-2021, samt nya miljökvalitetsnormer

• Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt även översikt över väsentliga frågor.  Delsamrådet ger en möjlighet 
att påverka inriktningen på det arbete som ska genomföras de närmaste åren, innan förvalt-
ningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för perioden 2021-2027 fastställs i slutet 
av 2021. Även väsentliga frågor är inkluderade som vattenmyndigheterna vill ha svar på.
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Detta samråd och dess dokument ska ses som ett tillägg till det gällande åtgärdsprogrammet 
(ÅP 2016-2021) som fortsätter gälla i sin helhet.

Ärendets behandling
Miljönämnden har behandlat ärendet den 27 februari 2018, § 9.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2018, § 69.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2018 antas och översänds 
till Vattenmyndigheterna.

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

Expedieras till 
Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt, miljönämnden
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§ 100

KS 102/18
Samverkansavtal kring naturbruksutbildningar i Västra Götaland

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till nytt samverkansavtal för naturbruks-
utbildningar i Västra Götaland.

Ärendet
VästKoms styrelse har ställt sig bakom grunderna i ett förslag till samverkansavtal kring 
naturbruksutbildningar i Västra Götaland, som ska börja gälla 2019-01-01.

Västra Götalandsregionen medger en förkortad uppsägningstid av nuvarande samverkansavtal 
från tolv till åtta månader vilket möjliggör en behandling av både uppsägning av nuvarande 
avtal och godkännande av ett nytt avtal vid ett och samma tillfälle, dock senast 30 april 2018. 
Respektive kommun i Västra Götalandsregionen har nu att fatta beslut om avtalet senast
30 april 2018.

Ärendets behandling
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2018, § 63, och överlämnade det till 
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 17 april 2018.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till nytt samverkansavtal för naturbruks-
utbildningar i Västra Götaland.

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

Expedieras till 
VGR
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§ 101

KS 68/18
Svar på remiss - Rekryteringsmyndighetens personuppgifts-
behandling

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända stadsledningsförvaltningens yttrande till 
Försvarsdepartementet som svar på inkommen remiss.

Ärendet
Mölndals stad har getts tillfälle att ge synpunkter på Totalförsvarslag - Rekryteringsmyndig-
hetens personuppgiftsbehandling. Regeringen bemyndigade i december 2017 Försvars-
departementet att göra en översyn av regleringen av personuppgifter av totalförsvarspliktiga. 
Utgångspunkten har varit att Totalförsvarets verksamhet ska kunna bedrivas effektivt med 
rationellt datorstöd samtidigt som enskildas rätt till personlig integritet tillgodoses. I upp-
draget ingår också att analysera förhållandet mellan föreslagen lagstiftning och EU:s data-
skyddsförordning. Mölndals stad kan komma att påverkas av föreslagna förändringar i 
Offentlighet- och sekretesslagen rörande uppgifter om personliga förhållanden för krigs-
placerade. 

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse och yttrande daterat 4 april 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2018, § 64.

Förslag till beslut
Arbetsutkottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att översända stadsledningsförvaltningens yttrande till 
Försvarsdepartementet som svar på inkommen remiss.

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

Expedieras till 
Försvarsdepartementet
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§ 102

KS 147/18
Policy och riktlinjer för hantering av personuppgifter

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter, under förut-
sättning att kommunfullmäktige antar förslaget till policy för hantering av personuppgifter, 
enligt bilaga 2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till policy för hantering av personuppgifter enligt bilaga 1.

Ärendet
När allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 krävs att 
Mölndals stad antagit tydliga styrdokument som visar hur staden arbetar för att uppfylla de 
krav som ställs i förordningen. Stadsledningsförvaltningen har därför arbetat fram förslag till 
policy och riktlinjer för hantering av personuppgifter vilka föreslås antas av kommunfull-
mäktige respektive kommunstyrelsen.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2018, § 65.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige antar förslag till policy för hantering av personuppgifter enligt bilaga 1.
- Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter, under förut-
sättning att kommunfullmäktige antar förslaget till policy för hantering av personuppgifter, 
enligt bilaga 2.

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

Beslutat av
Kommunfullmäktige datum

Gäller från och med
2018-05-25

Ansvarig
Stadsjurist

Gäller för
Mölndals stad

Senast uppdaterat

   

Policy för hantering av personuppgifter

Inledning och syfte
Syftet med Mölndals stads policy för hantering av personuppgifter är att säkerställa att 

 de som vänder sig till Mölndals stad ska kunna känna sig trygga med att deras 
personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt,

 staden inte hanterar personuppgifter i onödan och 

 att de personuppgifter som staden hanterar inte riskerar att hamna i orätta händer

Policyn omfattar samtliga nämnder i Mölndals stad och utgör ett komplement till gällande 
lagstiftning som reglerar behandling av personuppgifter. 

Kommunstyrelsens uppgift
Av det nämndgemenensamma reglementet framgår att varje nämnd är personuppgiftsansvarig 
enligt dataskyddsförordningen för de personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet.

Kommunstyrelsen ska leda, samordna och ha uppsikt över stadens arbete med att uppfylla kraven i 
Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 och de nationella dataskyddsbestämmelserna. 
Kommunstyrelsen ska utfärda riktlinjer för att säkerställa att staden hanterar personuppgifter på ett 
lagenligt sätt.  

Kommunstyrelsen har till uppgift att tydligt definiera ansvaret kommunstyrelsen och de övriga 
nämnderna emellan avseende de personuppgifter som behandlas för en annan nämnds vägnar, 
alternativt då ett gemensamt personuppgiftsansvar föreligger. I åliggandet ingår att även att fastlägga 
de särskilda säkerhetsinstruktioner som ska iakttas vid respektive personuppgiftsbehandling samt att 
beakta att tillämpliga krav i dataskyddsförordningens art. 26 och 28 uppfylls. 

Organisatoriska och tekniska förutsättningar
Vid planering av stadens olika verksamheter ska säkerställas att det ges såväl organisatoriska som 
tekniska förutsättningar att uppfylla de krav som gäller enligt gällande lagstiftning

Kontroll över personuppgiftsbehandlingar
Mölndals stad ska ha kontroll över verksamhetens behandling av personuppgifter. 

Registrerades rättigheter
Mölndals stad ska vara tillmötesgående och förberedd på att hjälpa de registrerade att tillvarata sina 
rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
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Styrdokument
Riktlinjer

Beslutat av
Kommunstyrelsen datum

Gäller från och med
2018-05-25

Ansvarig
Stadsjurist

Gäller för
Mölndals stad

Senast uppdaterat

Riktlinjer för hantering av personuppgifter

Inledning och syfte

Mölndals stads riktlinjer för hantering av personuppgifter är ett komplement till stadens policy för 
hantering av personuppgifter. Riktlinjerna gäller för stadens samtliga nämnder.

Policyn och riktlinjernas syfte är dels att säkerställa att staden hanterar personuppgifter på ett 
lagenligt sätt men också att visa för allmänhet och anställda att de kan känna sig trygga med att 
deras personuppgifter hanteras på respektfullt sätt och att inga personuppgifter hanteras i onödan 
eller riskerar att hamna i orätta händer.

Riktlinjerna är en del av stadens interna regelverk och utgör inte en utfästelse som riktar sig 
externt.

Organisatoriska och tekniska förutsättningar

Ur policyn för hantering av personuppgifter
Vid planering av stadens olika verksamheter ska säkerställas att det ges såväl organisatoriska som 
tekniska förutsättningar att uppfylla de krav som gäller enligt gällande lagstiftning. 

Av det nämndgemenensamma reglementet framgår att varje nämnd är personuppgiftsansvarig 
enligt dataskyddsförordningen för de personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet.

Varje nämnd ska säkerställa att det finns såväl organisatoriska som tekniska förutsättningar inom 
den egna förvaltningen för att uppfylla de krav som ställs på personuppgiftsansvariga i 
dataskyddsförordningen.

Varje förvaltning ska kunna visa att den innehar rätt resurser och relevant kompetens inom 
området för att kunna följa dataskyddsförordningen, de nationella dataskyddsbestämmelserna 
samt dessa riktlinjer.

Central organisation

Kommunstyrelsens dataskyddsombud ska samordna de övriga nämndernas dataskyddsombud. 

Nämnderna ska årligen rapportera sitt arbete enligt dessa riktlinjer, dataskyddsförordningen och 
övriga dataskyddsbestämmelser till kommunstyrelsen. Mer utförliga instruktioner för nämndernas 
årliga rapportering framgår av anvisningar från kommunstyrelsens dataskyddsombud. 

Stadens dataskyddsombud ska sammanträda gemensamt minst fyra gånger årligen. Sammanträdena 
ska sammankallas och ledas av kommunstyrelsens dataskyddsombud. 
 
Kommunstyrelsens dataskyddsombud ansvarar vidare för att
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Styrdokument
Riktlinjer

Beslutat av
Kommunstyrelsen datum

Gäller från och med
2018-05-25

Ansvarig
Stadsjurist

Gäller för
Mölndals stad

Senast uppdaterat

 Hålla den information om stadens hanteringa av personuppgifter som ska finnas på stadens 
hemsida uppdaterad. 

 Hålla kontaktuppgifter till nämndernas dataskyddsombud uppdaterade på stadens hemsida 
samt meddela dessa till tillsynsmyndigheten. 

 Samla in och sammanställa nämndernas årliga rapportering.
 Identifiera förekomsten av generella svårigheter och problem i förvaltningarna och ta fram 

förslag till lämpliga åtgärder.  
 Administrera och fortlöpande uppdatera ansvarsfördelningen samt särskilda 

säkerhetsinstruktioner mellan Mölndals stads nämnder (inkl. kommunstyrelsen) avseende 
de personuppgifter som behandlas för en annan nämnds vägnar, alternativt då ett 
gemensamt personuppgiftsansvar föreligger två eller flera nämnder emellan. 

Dataskyddsombud

Varje nämnd ska utnämna ett dataskyddsombud som ska rapportera direkt till förvaltningsledningen. 
Vid val av dataskyddsombud ska särskilt beaktas att det inte föreligger intressekonflikter gentemot 
andra uppdrag som denne eventuellt innehar. 

En rekommendation är att dataskyddsombudet bjuds in till förvaltningens ledningsgrupp för 
avrapportering vid minst två tillfällen per år.  

Nämnden ska upprätta en uppdragsbeskrivning över dataskyddsombudets uppgifter.

Förvaltningsledningen ska säkerställa att dataskyddsombudet involveras och rådfrågas på ett så tidigt 
stadium som möjligt när behandling av personuppgifter kan komma ifråga. 

Dataskyddsombudet ska årligen redovisa för nämnden det arbete som förvaltningen för gällande 
uppfyllnaden av reglerna i dessa riktlinjer, dataskyddsförordningen och annan lagstiftning på 
området.  Av den årliga redovisningen ska som minst framgå 

 Vilka interna och externa utbildningsåtgärder som förvaltningen genomfört på området 
 Vid vilka ledningsgruppsmöten som dataskyddsombudet har beretts tillfälle närvara vid för 

att avlägga rapport över förvaltningens hantering av personuppgifter
 Tekniska brister som åtgärdats under året
 Tekniska brister som bör åtgärdas
 Eventuella personuppgiftsincidenter

Kommunstyrelsens dataskyddsombud ska, tillsammans med redovisningen av den egna 
förvaltningens arbete, återrapportera en sammanställning av de övriga förvaltningarnas årliga 
redovisningar till kommunstyrelsen.   

Tjänster, produkter och applikationer som medför behandling av personuppgifter

För varje tjänst, produkt och applikation som används eller som det finns planer på att använda 
ska särskilt beaktas om avtalsförhållandet eller användandet av produkten eller applikationen kan 
komma att medföra behandling av personuppgifter. För det fall personuppgifter kommer att 
behandlas ska, med hänsyn till den tekniska utvecklingen, säkerställas att det finns tekniska 
förutsättningar för såväl förvaltningen som för dess personuppgiftsbiträde att kunna fullgöra sina 
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skyldigheter avseende dataskydd. 

Särskilt vid inköp och upphandling    
Vid inköp och upphandlingar (av produkter och tjänster) ska särskilt utredas om användandet av 
det som inköpet avser eller annars som en följd av avtalsrelationen kan komma att leda till 
behandling av personuppgifter. Förvaltingen ska ha en rutin för under vilka förutsättningar 
dataskyddsombudet ska engageras vid inköp och upphandlingar och när under inköpsprocessen 
som denne bör kontaktas. 

Vid inköp och upphandlingar av produkter och tjänster som kan komma att leda till behandling av 
personuppgifter ska krav ställas på att all utrustning lever upp till kraven i dataskyddsförordningen 
och annan lagstiftning inom dataskyddsområdet. 

Vid utredning av vilka säkerhetskrav som bör ställas ska, vid behov, samråd ske med IT-
avdelningen. 

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Om en ny typ av behandling kan komma att leda till att registrerades rättigheter och friheter 
riskeras ska en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser utföras.  

Konsekvensbedömningen ska hanteras i enlighet med instruktioner som finns avseende riskanalyser 
för informationssäkerhet. Informationssäkerhetssamordnaren ska rådfrågas vid en 
konsekvensbedömning. 

Incidentrapportering

Varje förvaltning ska kunna upptäcka, hantera och rapportera personuppgiftsincidenter som sker inom 
den egna verksamheten.  Varje förvaltning ska ha en rutin där det framgår hur en 
personuppgiftsincident ska hanteras internt för att rapporteringen till tillsynsmyndigheten ska kunna 
göras inom 72 timmar från upptäckt. 

Personuppgiftsincidenter ska omedelbart rapporteras både till stadsledningsförvaltningen och till 
tillsynsmyndigheten. Om rapporteringen till tillsynsmyndigheten görs efter det att 72 timmar förflutit 
från det att personuppgiftsincidenten upptäcktes ska förseningen motiveras. Rapportering till 
tillsynsmyndigheten behöver emellertid inte göras om det är osannolikt att incidenten kan komma att 
medföra en risk för de registrerades rättigheter och rättigheter.    

Alla personuppgiftsincidenter ska registreras centralt. 

Personuppgiftsincidenter ska i övrigt hanteras i enlighet med de instruktioner som finns avseende 
informationssäkerhetsincidenter. 

Säkerhet i samband med behandlingen

Varje nämnd ansvarar för att en fullgod säkerhetsnivå upprätthålls vid behandling av 
personuppgifter. Förvaltningen ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 

19



Styrdokument
Riktlinjer

Beslutat av
Kommunstyrelsen datum

Gäller från och med
2018-05-25

Ansvarig
Stadsjurist

Gäller för
Mölndals stad

Senast uppdaterat

säkerställa en säkerhetsnivå utifrån de kriterier som anges i dataskyddsförordningen.  

Vid planering av verksamheten ska särskild hänsyn tas till att personuppgifter inte behandlas i högre 
utsträckning eller under längre tid än vad som är nödvändigt. Anställda som på något sätt kan 
komma att behandla personuppgifter i sitt arbete ska genomgå utbildning för att säkra att 
personuppgifter hanteras på ett lagligt och respektfullt sätt.

Mer utförliga instruktioner för vad som särskilt ska beaktas gällande säkerhet i samband med 
behandlingen framgår av instruktioner från informationssäkerhetssamordnaren. 

Kontroll över personuppgiftsbehandlingar

Ur policyn för hantering av personuppgifter
Mölndals stad ska ha kontroll över verksamhetens behandling av personuppgifter. 

Stadens nämnder ansvarar för att av de personuppgifter som behandlas inom ramen för dess 
verksamhet sker på ett lagenligt sätt.

Register över personuppgiftsbehandlingar

Varje nämnd ska löpande föra ett register över vilka personuppgifter som behandlas i den egna 
verksamheteten

Registret ska föras utifrån instruktioner från stadsledningsförvaltningen och ska årligen 
rapporteras in till stadsledningsförvaltningen.

Mer utförliga instruktioner gällande registret framgår av anvisningar från kommunstyrelsens 
dataskyddsombud. 

Personuppgiftsbiträdesavtal och gemensamt personuppgiftsansvar

Personuppgiftsbiträdesavtal
Varje nämnd ska teckna personuppgiftsbiträdesavtal när denne uppdrar åt ett externt 
personuppgiftsbiträde att behandla uppgifter.

Förvaltningarna ska föra en förteckning över aktuella personuppgiftsbiträdesavtal och därtill 
hörande underbiträdesavtal. 

Avtal vid gemensamt personuppgiftsansvar
För de fall där det föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar med en extern part ska 
nämnden tillse att det tecknas ett avtal där de personuppgiftsansvarigas respektive ansvar för att 
fullgöra skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen och andra nationella 
dataskyddsbestämmelser fastställs.  
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Förvaltningarna ska föra en förteckning över aktuella avtal som styr upp gemensamma 
personuppgiftsansvar.

Personuppgiftsbiträdesavtal och gemensamt personuppgiftsansvar mellan stadens nämnder
Stadsledningsförvaltningen ska administrera en förteckning över ansvarsfördelningen och de 
särskilda säkerhetsinstruktioner mellan Mölndals stads nämnder (inkl. kommunstyrelsen) avseende 
de personuppgifter som behandlas för en annan nämnds vägnar, alternativt då ett gemensamt 
personuppgiftsansvar föreligger två eller flera nämnder emellan.

Förteckningen ska uppdateras löpande men ska som minst godkännas årligen av kommunstyrelsen.  

Registrerades rättigheter

Ur policyn för hantering av personuppgifter
Mölndals stad ska vara tillmötesgående och förberedd på att hjälpa de registrerade att tillvarata 
sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Information till de registrerade 
Varje förvaltning ska ha rutiner för hur information ska tillhandahållas till de registrerade.

Tillgång, rättelse, radering och begränsning 
Varje förvaltning ska ha rutiner för hantering av begäranden från registrerade om att utöva sina 
rättigheter att

 Få tillgång till information om dennes personuppgifter.  
 Rätta eller komplettera sina uppgifter. 
 Rader sina uppgifter  
 Begränsa sina uppgifter 
 Utnyttja möjligheten till dataportabilitet om sådan möjlighet finns. 
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§ 103

KS 103/18
Riktlinje för intern klimatväxling

Beslut
En stadsövergripande modell för intern klimatväxling införs från och med 2019 och gäller till 
och med 31 december 2022. Modellens ändamålsenlighet och effekter analyseras inför 
eventuellt beslut om fortsättning efter 2022.

Stadsdirektören får mandat att besluta om rutiner och anvisningar för klimatväxling som 
syftar till att implementera och kvalitetssäkra modellen. Stadsdirektörens mandat omfattar 
beslut om åtgärder som direkt eller indirekt minskar stadens klimatpåverkan, för de avgifter 
som tas in genom den interna klimatväxlingen.

Klimatavgifter som tas ut i enlighet med modellen baseras på föregående kalenderårs utsläpp. 
Uppföljning sker löpande och på årsbasis, i samband med miljöredovisningen.

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

Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med följande motivering:

Undertecknade reserverar sig mot beslutet att införa ett system med s.k. ”intern 
klimatväxling”. Tidigare har kommunstyrelsen antagit en resepolicy för resor i tjänsten.
Dess riktlinjer har enligt vår mening inte tagit tillräcklig hänsyn till tidsvinster, kostnader och 
säkerhetsaspekter. Vår bedömning är att den nu föreslagna modellen med ”intern 
klimatväxling” ytterligare riskerar förstärka resepolicyns brister.
Vi menar också att förslaget att ”straffa” den verksamhet som med bil reser mest, istället för 
den verksamhet som (möjligen) reser onödigt mest, leder fel.
Vi menar också att det är tveksamt att helt överlåta till stadsdirektören, istället för 
förtroendevalda, att besluta om ett systems utformning och prioritering av olika åtgärder.
Det förefaller, enligt vår mening, som skälet för förslaget närmast är att skapa ekonomiskt 
utrymme för några oklara åtgärder vars angelägenhet inte är av den grad att dessa skulle 
prioriteras inom ramen för kommunens ordinarie budgetprocess.
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Ärendet
Kommunfullmäktige gav i budgetbeslutet i juni 2017 ett uppdrag till kommunstyrelsen att 
föreslå en stadsgemensam modell för intern klimatväxling. Syftet är att stimulera hållbart 
resande på arbetsplatsen och bidra till att utsläppen minskar. Modellen ska vila på gällande 
fördelning av kommunbidrag för respektive nämnd. Den ska vara enkel att förstå och 
administrera.

Mölndals stad arbetar för att minska klimatpåverkan från alla verksamheter och välja 
förnybara källor för energianvändningen. Inom uppvärmning och elanvändning har staden 
kommit långt. I stadens fastigheter är uppvärmningen i stort sett fossilfri och verksamhetselen 
som köps in kommer från förnybara källor. Inom transportområdet återstår emellertid en hel 
del arbete. Till exempel körs bara ca två procent fossiloberoende, av tjänstebilarnas totala 
körsträcka.

Under hösten 2017 tog kommunstyrelsen beslut om att Mölndals stads fordonsflotta (via 
Transportcentralen) ska vara fossiloberoende till år 2025. Transporter med fossila bränslen 
ska minskas, till förmån för förnybara bränslen samtidigt som transporter överlag ses över och 
minskas.

Kommunstyrelsen fastställde fem strategier:
1. Minska transportbehovet genom resfria möten och bättre planering
2. Öka gång, cykel, kollektivtrafik och samåkning i tjänsteresandet
3. Ruttoptimera i verksamheterna och effektivisera bilinnehavet
4. Vid nyanskaffning välja de fossiloberoende fordon (personbilar och om möjligt 
transportfordon) som erbjuds inom befintliga ramavtal
5. Byta bränsle i befintliga eller nyinskaffade dieseldrivna bilar.
6. Bygga upp en intern laddningsinfrastruktur

Staden har även riktlinjer för resor som bland annat innebär att de resor som görs i tjänsten 
styrs om för att minska det totala transportbehovet och öka andelen hållbart resande i tjänsten. 
Riktlinjerna är ett steg i att uppfylla Vision Mölndal 2022 och målsättningar om minskat 
resande med egen bil i tjänsten, minskad energianvändning i stadens fordon och effektivare 
utnyttjande av fordonen.

Vid en resvaneundersökning och uppföljning av riktlinjerna för resor som gjordes 2016 
konstaterades att de anställdas resande i tjänsten stämmer relativt väl överens med 
prioriteringsordningen i riktlinjerna. Samtidigt ökade antalet tjänsteresor och som en 
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konsekvens av detta även utsläppen. Bland annat ökade antalet flygresor med 18 % från 2012 
till 2015, samtidigt som kostnaden ökade med 38 %. En förklaring är fler långväga 
internationella projekt. Under 2015 gjordes dock även ett 40-tal flygningar mellan Göteborg 
och Stockholm, utan vidare förbindelser.

Riktlinjen för intern klimatväxling är ett komplement till tidigare fastställda miljömål och 
riktlinjer som syftar till en ökning av andelen hållbart resande.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2019.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2018, § 67.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
En stadsövergripande modell för intern klimatväxling införs från och med 2019 och gäller till 
och med 31 december 2022. Modellens ändamålsenlighet och effekter analyseras inför 
eventuellt beslut om fortsättning efter 2022.

Stadsdirektören får mandat att besluta om rutiner och anvisningar för klimatväxling som 
syftar till att implementera och kvalitetssäkra modellen. Stadsdirektörens mandat omfattar 
beslut om åtgärder som direkt eller indirekt minskar stadens klimatpåverkan, för de avgifter 
som tas in genom den interna klimatväxlingen.

Klimatavgifter som tas ut i enlighet med modellen baseras på föregående kalenderårs utsläpp. 
Uppföljning sker löpande och på årsbasis, i samband med miljöredovisningen.

Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslår, med instämmande av Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L), 
Ingemar Johansson (C) och Joel Olsson (SD), avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Votering
Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: ja-röst för Marie Östh Karlssons 
förslag och nej-röst för Hans Bergfelts m.fl. förslag till beslut.

Med röstsiffrorna 6-5 konstaterar ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Omröstningsresultat
 
Namn Ja Nej

Marie Östh Karlsson (S) X  

Hans Bergfelt (M)  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 
Stadsdirektör, nämnder, förvaltningschefer, miljösamordnare/SLF, ekonomiavdelningen
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§ 104

KS 157/18
Folkhälsorådets rekommendationer för jämlik hälsa och social 
hållbarhet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända rådets rekommendationer till berört utskott, om 
beslut om nya utskott fattas enligt förslag om ny politisk organisation.

Ärendet
Folkhälsorådet fastställde 16 februari 2018 dokumentet ”Jämlik hälsa och social hållbarhet i 
Mölndal – Folkhälsorådets rekommendationer för nästa steg i arbetet” (§2, KS 66/18). 
Folkhälsorådet översänder rekommendationerna till kommunstyrelsen som underlag för 
planering och samordning av stadens arbete för socialt hållbar utveckling och för integrering i 
stadens styrsystem.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 3 april 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2018, § 72.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att översända rådets rekommendationer till berört utskott, om 
beslut om nya utskott fattas enligt förslag om ny politisk organisation.

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

Expedieras till 
Folkhälsorådet, enheten för samordning och hållbarhet
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§ 105

KS 150/18
Borgen för MölnDala Fastighets AB

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för MölnDala Fastighets 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 mnkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader.

Vid beslut om borgen minskar behovet av checkräkningskredit och limiten reduceras från
60 mnkr ner till 20 mnkr.

Ärendet
MölnDala Fastighets AB har ett lån från staden om 118,8 mnkr, som upptogs i samband med 
köpet av marken i Forsåker från staden. Utöver det så har MölnDala Fastighets AB fram tills 
idag finansierat övriga investeringar som krävts via en checkräkningskredit. Bolagets 
investeringsanalys visar att vid årsskiftet kommer övriga investeringar, inklusive redan 
gjorda, uppgå till ca 90 mnkr. Checkräkningslimiten uppgår till 60 mnkr och utnyttjat belopp 
uppgår i dagsläget till ca 43 mnkr. Bolaget behöva ytterligare finansiering och ansöker därför 
om borgen från staden.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2018, § 70.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för MölnDala Fastighets 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 mnkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader.

Vid beslut om borgen minskar behovet av checkräkningskredit och limiten reduceras från
60 mnkr ner till 20 mnkr.

28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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§ 106

KS 153/18
Justering av budgetpost 59, Vattenledning förstärkning östra 
Mölndal inklusive Härryda

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om en omprioritering av budgetmedel ifrån budgetpost 56 
"Kapacitetssäkring dricksvatten" på 5,0 mnkr till budgetpost 59 "Vattenledning förstärkning 
östra Mölndal inklusive Härryda".

Ärendet
Östra delarna av Mölndal främst områdena kring Sjövalla och Helenvik behöver förstärkas 
och utökas för att kunna klara framtida vattenbehov. Båda kommunerna, Mölndal och 
Härryda behöver också stärka upp sitt reservvatten genom en kraftigare sjölednings-
förbindelse.

”59 Vattenledning förstärkning östra Mölndal inklusive Härryda”
Kostnaderna ökar från budgeterade 0,2 mnkr till 5,2 mnkr.

”56 Kapacitetssäkring dricksvatten”
Kostnaderna minskar från budgeterade 8 mnkr till 3,0 mnkr.

Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 26 mars 2018, § 31.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2018, § 71.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om en omprioritering av budgetmedel ifrån budgetpost 56 
"Kapacitetssäkring dricksvatten" på 5,0 mnkr till budgetpost 59 "Vattenledning förstärkning 
östra Mölndal inklusive Härryda".

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Tekniska nämnden, ekonomiavdelningen
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§ 107

KS 70/18
Ansökan från Nämndemannaföreningen Storgöteborg om bidrag för 
valda nämndemän

Beslut
Ansökan från Nämndemannaföreningen Storgöteborg beviljas, med 300 kr per nämndeman 
som är utsedd av Mölndals stad. Bidraget belastar kommunbidragsområde "Kommunstyrelsen 
övrigt" där medlemsavgifter och bidrag budgeteras.

Ärendet
Nämndemannaföreningen Storgöteborg ansöker om bidrag för år 2018 för de nämndemän 
som fullmäktige i Mölndals stad har utsett, till antalet 35 st. Ansökan avser 300 kronor per 
nämndeman. Pengarna kommer föreningen att använda till studiebesök och utbildning av nya 
och gamla nämndemän.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2018.
Arbetsutskottet har bordlagt ärendet den 7 mars 2018, § 43.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 57.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Ansökan från Nämndemannaföreningen Storgöteborg beviljas, med 300 kr per nämndeman 
som är utsedd av Mölndals stad. Bidraget belastar kommunbidragsområde "Kommunstyrelsen 
övrigt" där medlemsavgifter och bidrag budgeteras.

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

Expedieras till 
Nämndemannaföreningen, ekonomiavdelningen
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§ 108

KS 169/18
Revisionsbudget GR 2019

Beslut
För 2019 föreslås revisionsanslag om sammanlagt 519 tkr varav 180 tkr för fördjupade 
granskningar, en höjning med 30 tkr jämfört med 2018.

Ärendet
Enligt revisionsreglemente för GR ansvarar förbundsfullmäktiges presidium för beredning av 
budget till revisorer (inom GR) och lekmannarevisorer (inom hel- och delägda bolag). För 
delägda företag ska presidiet samråda med andra ägare.

Inför 2019 har revisorerna lämnat in bilagt äskande av budget till förbundsfullmäktiges 
presidium, om sammanlagt 1 089 tkr varav 750 tkr till fördjupade granskningar.

Förbundsfullmäktiges presidium har berett budgetäskandet och föreslår för 2019 ett 
revisionsanslag om sammanlagt 519 tkr varav 180 tkr för fördjupade granskningar, en höjning 
med 30 tkr jämfört med 2018.

Efter samrådet med medlemskommunerna behandlas revisionsbudget 2019 av förbunds-
styrelsen den 4 maj och av förbundsfullmäktige den 19 juni 2018.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 24 april 2018.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
För 2019 föreslås revisionsanslag om sammanlagt 519 tkr varav 180 tkr för fördjupade 
granskningar, en höjning med 30 tkr jämfört med 2018.

Beslutsgång
Ordförande frågar om stadsledningsförvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker.
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Expedieras till 
GR, ekonomiavdelningen
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§ 109

KS 390/17
Svar på motion (SD) gällande simundervisning

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avstyrks.

Ärendet
Rune Nilsson (SD) har i motion daterad 5 november 2017 föreslagit att ytterligare medel ska 
tillföras för att förstärka simundervisningen i skolorna.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 15 november 2017 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till 
skolnämnden för beredning.
Skolnämndens yttrande över motionen daterat den 9 februari 2018.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 15.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 56.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen avstyrks.

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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§ 110

KS 142/18
Förslag på nytt namn för fotbollsplan och näridrottsplats

Beslut
Näridrottsplatsen söder om Västerbergsskolan ges namnet Bifrostparken.
Den nya 9-mannaplanen inom området ges namnet Bifrostplanen.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen förbättrar näridrottsplats och fotbollsplan söder om 
Västerbergsskolan och önskar nytt namn istället för tidigare, Bifrost nya plan. Hela området 
med idrottsplats och fotbollsplan önskas få namnet, Bifrostparken och bollplanen önskas få 
namnet Bifrostplanen.
Namnberedningsgruppen har inget emot dessa förslag.

Ärendets behandling
Namnberedningsgruppen har behandlat ärendet den 22 mars 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 58.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Näridrottsplatsen söder om Västerbergsskolan ges namnet Bifrostparken.
Den nya 9-mannaplanen inom området ges namnet Bifrostplanen.

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

Expedieras till 
Kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, Räddningstjänsten Storgöteborg, PostNord, 
namnberedningsgruppen, stadsbyggnadsförvaltningen
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§ 111

KS 117/18
Månadsrapport mars 2018

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Ärendet
Månadsrapport mars 2018 har sänts ut till kommunstyrelsen.
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§ 112

KS 255/16
Detaljplan för Åbybergsgatan (Laken1 m.fl), Mölndal - ändring av 
planuppdrag

Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ändra planuppdraget för detaljplan för 
Åbybergsgatan (Laken 1 m.fl.) i enlighet med Etapp 1 under förutsättning att samarbetsavtal 
tecknas.

Ärendet
Det ursprungliga planuppdraget gavs den 17 maj 2016. Stadsbyggnadsförvaltningens 
bedömning är att planläggningen gynnas av att dela upp planområdet i två etapper. Där etapp 
1 innefattar Mörten, Laken och Nejonögat (samt eventuellt Norsen). Etapp 2 innefattar övriga 
fastigheter. Tänkt byggnation inom Etapp 2 kommer beaktas eftersom områdets helhet är en 
viktig aspekt i planarbetet för Etapp 1. Målsättningen är all planarbete för Etapp 2 ska kunna 
startas upp inom kort och bedrivas parallellt med Etapp 1.

Detaljplanen är den femte planen i projekt Mölndals innerstad. Området inom Etapp 1 
föreslås utvecklas med en blandad stadsbebyggelse innefattande kontor, bostäder, hotell och 
parkering. Begränsningar och förutsättningar i utvecklingen av området är bl.a. hänsyn till 
spårvägsreservat, risk och buller från motorväg och järnväg. En förutsättning är även att 
integrera den befintliga Prytzparken i förslaget.

Markägare inom Etapp 1 är staden och Pandox (Scandic). Stadens mark i Etapp 1 har 
markanvisats till Wallenstam, enligt tidigare tecknad avsiktsförklaring samt köpekontrakt för 
Rödklövern 1 som godkändes i kommunfullmäktige den 21 juni 2017.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2018, § 33.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ändra planuppdraget för detaljplan för
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Åbybergsgatan (Laken 1 m.fl.) i enlighet med Etapp 1 under förutsättning att samarbetsavtal 
tecknas.

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

Expedieras till 
Planeringsutskottet, Mölndalsbostäder, Lewerth fastigheter
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§ 113

KS 171/18
Godkännande av samarbetsavtal 30-2017 med Wallenstam 
avseende upprättande av detaljplan för Åbybergsgatan, Mölndal

Beslut
Samarbetsavtal 30-20 17 godkänns. Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) 
och stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.

Ärendet
Detaljplanen är den femte planen i projektet Mölndals innerstad. Området föreslås utvecklas 
med en blandad stadsbebyggelse innefattande kontor, bostäder, hotell och parkering. 
Samarbetsavtal med Wallenstam Fastigheter 274 AB har upprättats i avseende att skapa en ny 
detaljplan som möjliggör för en utökad byggrätt för bostäder, kontor, handel, hotell och 
parkering. Wallenstam fastigheter 274 AB har tilldelats markanvisning i enlighet med tidigare 
tecknad avsiktsförklaring samt köpekontrakt för Rödklövern 1 som godkändes i kommun-
fullmäktige den 21 juni 2017. Rubricerat samarbetsavtal syftar till att tydliggöra samarbetet 
mellan parterna under framtagandet av detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade om 
planuppdrag den 17 maj 2016.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2018, § 34.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Samarbetsavtal 30-2017 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.

Expedieras till 
Planeringsutskottet,Wallenstam fastigheter 274 AB
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§ 114

KS 172/18
Godkännande av samarbetsavtal 10-2018 avseende upprättande av 
detaljplan för Linné 6, Mölndal

Beslut
Samarbetsavtal 10-2018 godkänns. Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) 
och stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.

Ärendet
Samarbetsavtal med Mustapha och Wafaa Chahine, lagfarna ägare till Linné 6, 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 den 26 april 2017.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2018, § 36.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag titt kommunstyretsen
Samarbetsavtal 10-2018 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.

Expedieras till 
Sökanden, planeringsutskottet
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§ 115

KS 173/18
Markanvisning till MölndalsBostäder AB avseende del av Torrekulla 
1:5, LSS-boende

Beslut
Markanvisning till Mölndalsbostäder AB av del av fastigheten Torrekulla 1:5 godkänns.

Deltar ej i beslut
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) 
deltar ej i beslutet.

Ärendet
Mölndalsbostäder AB kom in den 31 januari 2018 med en ansökan om markanvisning 
gällande del av Torrekulla 1:5 med intentionen att uppföra ett gruppboende enligt LSS. 
Fastigheten ligger utom detaljplanlagt område och innan ett köpeavtal kan tecknas måste 
bygglov för den nya byggnaden beviljas, för att säkerställa att det är möjligt att uppföra ett 
gruppboende. Markanvisningen avser endast del av Torrekulla 1:5 och innan fastigheten säljs 
måste en avstyckning göras. Fastigheten Torrekulla 1:5 utgörs till stora delar av skog, men 
staden har även en pågående verksamhet i den befintliga byggnaden, Torrekullagården, på 
fastigheten.

Markanvisningen ger Mölndalsbostäder AB ensamrätt att, under en tid av två år fr.o.m. med 
beslut i planeringsutskottet, förhandla med staden i syfte att teckna ett köpekontrakt avseende 
förvärv av det aktuella markområdet. Markanvisningen utgör vidare en trygghet för 
Mölndalsbostäder AB att investera i fortsatt planering och projektering av aktuellt område.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2018, § 35.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Markanvisning till Mölndalsbostäder AB av del av fastigheten Torrekulla 1:5 godkänns.
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Protokollsanteckning
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) 
medges lämna följande anteckning till protokollet:
Vid kommunstyrelsens sammanträde i november 2017 påtalade Alliansen i en 
protokollsanteckning att vi efterlyste att fler exploatörer än Mölndalsbostäder AB måste få 
tillfälle att uppföra bostäder även för LSS-boende. På senare tid har uppmärksammats att det 
tycks finnas en outtalad praxis inom stadens förvaltningar att man förutsätter att kommunala 
Mölndalsbostäder AB ska ansvara för planeringen och byggandet av LSS-boenden, vilket 
leder till att ingen kontakt tas med andra aktörer.
Vår bedömning är att detta leder till att möjligheten att möta behovet av särskilda boenden till 
en rimlig kostnad försvåras. Vi menar att den nuvarande majoriteten hittills varit alltför passiv 
när det gäller att möjliggöra för fler aktörer att bygga LSS-boenden.
Därför vill vi markera att vi inte tycker att ett beslut ånyo om marktilldelning till 
Mölndalsbostäder AB är en acceptabel handläggning för kommande LSS-boende. Emellertid 
vill vi inte försena uppförandet av boendet då kommunen idag har personer med beslut om 
LSS-boende som behöver verkställas.
Mot bakgrund av ovanstående så deltar vi inte i beslutet.

Expedieras till 
Mölndalsbostäder AB, planeringsutskottet
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§ 116

KS 170/18
Planeringsutskottets begäran om tillstånd att använda eget kapital

Beslut
Kommunstyrelsen medger att planeringsutskottet får göra avräkning mot eget kapital om 
underskottet för 2018 uppstår på grund av inkomstbortfall.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens prognos för 2018 tyder på lägre intäkter än väntat. På grund av 
detta kan utskottets nettokostnad bli cirka 8,6 miljoner, det vill säga 1,8 mnkr sämre än 
budget. Avvikelsen gäller framför allt intäkter från detaljplaneavgifter där intäkten kommer 
vid bygglov, det vill säga efter kostnaderna för att ta fram planen. Avvikelsen beror på att 
relativt få större projekt väntas leda till bygglov under 2018, och på att några större 
markförsäljningar försenats till 2019.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2018, § 37.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Planeringsutskottet får tillstånd att använda eget kapital för att täcka väntat underskott för 
2018.

Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår att kommunstyrelsen medger avräkning mot eget kapital om 
underskottet för 2018 uppstår på grund av inkomstbortfall. Förslaget antas.

Expedieras till 
Planeringsutskottet, ekonomiavdelningen
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§ 117

Information Forsåker

Beslut
Informationen noteras.

Ärendet
Bjarne Fjellanger , VD, Annelie Bjerkne Gedin projektutvecklare, Patrik Karlsson, 
styrelseordförande föredrar den rapport som gjorts på uppdrag av arbetsutskottet.
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§ 118

KS 180/18
Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom tekniska förvaltningens yttrande till Västra 
Götalandsregionen avseende förslag till ny zonstruktur för Västtrafik.

Ärendet
Västra Götalandsregionen har som mål att fördubbla kollektivtrafikresandet fram till 2025. 
Det finns en bred övertygelse kring att dagens zonstruktur behöver göras om i grunden så att 
det blir enklare för resenären att välja biljett, köpa biljett samt att resa med sin biljett. Västra 
Götalandsregionens rekommendation är en zonstruktur bestående av tre zoner. Enligt 
förslaget omfattar zon A kommunerna Mölndal, Göteborg, Partille och Öckerö.

Det delregionala kollektivtrafikrådet beslutade 2018-03-23 att avstå från möjligheten att 
lämna svar på förslaget till ny zonstruktur samt att uppmana medlemskommunerna att skicka 
egna remissvar till Västra Götalandsregionen.

Den föreslagna zonstrukturen och den medföljande förenklingen av sortiment och prissättning 
i kollektivtrafiken innebär viktiga steg mot att förverkliga Mölndals stads vision, att mer än 
hälften av Mölndalsbornas resor görs med hållbara färdsätt.

Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse och yttrande daterat 25 april 2018.

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom tekniska förvaltningens yttrande till Västra 
Götalandsregionen avseende förslag till ny zonstruktur för Västtrafik.

Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så 
sker.
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Expedieras till 
Västra Götalandsregionen, tekniska förvaltningen
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§ 119

Diskussion om planuppdrag Åby simhall

Ärendet
Marcus Claesson (L) väcker frågan om ett eventuellt planuppdrag till planeringsutskottet med 
anledning av den akuta situationen med Åbybadet. Oavsett lösning är en ändring av plan 
nödvändigt.

Kommunstyrelsen konstaterar att det finns ett behov av planuppdrag och ger planerings-
utskottet mandat att starta upp en sådan process om de finner det nödvändigt. 
Planeringsutskottet behöver inte återkomma till kommunstyrelsen i ärendet om de anser att ett 
planuppdrag är nödvändigt.

49


	Första sidan, beslutande
	Innehållsförteckning
	§ 96. Information Open Lab
	§ 97. Redovisning av delegeringsbeslut
	§ 98. Meddelanden
	§ 99. Samråd inom vattenförvaltningen - Miljönämndens yttrande över förslag tilll åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
	§ 100. Samverkansavtal kring naturbruksutbildningar i Västra Götaland
	§ 101. Svar på remiss - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling
	§ 102. Policy och riktlinjer för hantering av personuppgifter
	§ 103. Riktlinje för intern klimatväxling
	§ 104. Folkhälsorådets rekommendationer för jämlik hälsa och social hållbarhet
	§ 105. Borgen för MölnDala Fastighets AB
	§ 106. Justering av budgetpost 59, Vattenledning förstärkning östra Mölndal inklusive Härryda
	§ 107. Ansökan från Nämndemannaföreningen Storgöteborg om bidrag för valda nämndemän
	§ 108. Revisionsbudget GR 2019
	§ 109. Svar på motion (SD) gällande simundervisning
	§ 110. Förslag på nytt namn för fotbollsplan och näridrottsplats
	§ 111. Månadsrapport mars 2018
	§ 112. Detaljplan för Åbybergsgatan (Laken1 m.fl), Mölndal - ändring av planuppdrag
	§ 113. Godkännande av samarbetsavtal 30-2017 med Wallenstam avseende upprättande av detaljplan för Åbybergsgatan, Mölndal
	§ 114. Godkännande av samarbetsavtal 10-2018 avseende upprättande avdetaljplan för Linné 6, Mölndal
	§ 115. Markanvisning till MölndalsBostäder AB avseende del av Torrekulla1:5, LSS-boende
	§ 116. Planeringsutskottets begäran om tillstånd att använda eget kapital
	§ 117. Information Forsåker
	§ 118. Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik
	§ 119. Diskussion om planuppdrag Åby simhall

