
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-05-17

Plats och tid Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-18:55

Beslutande ledamöter Sven-Ove Johansson (S) (ordförande)
Maria Rantsi (M) (vice ordförande)
Kader Hamakarim (MP) (2:e vice ordförande)
Marie Östh Karlsson (S)
Ralf Lorentzon (S)
Pernilla Övermark (S)
Tomas Angervik (S)
Elpida Georgitsi (S)
Raymond Carlsson (S)
Ulla-Britt Thor (S)
Therese Aronius (S)
Karin Vedlin (S)
Patrik Karlsson (S)
Stefan Gustafsson (S)
Solveig Hallin (S)
Ove Dröscher (S)
Bernt A Runberg (S)
Rasha Riad Sandén (S)
Jennie Rodin (MP)
My Blomgren (MP)
Annika Bjerrhede (MP)
Rasmus Draklander (MP)
Ulla-Carin Moberg (MP)
Marie Lindqvist (V)
Jessica Wetterling (V)
Åke Nises (V)
Anders Karlsson (KD)
Hans Bergfelt (M)
Gabriela Nilsson (M)
Merjem Maslo (M)
Johanna Rantsi (M)
Kajsa Hamnén (M)
Kristian Vramsten (M)
Carina Gustafsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Johan Ahlsell (M)
Gerhard Bengtsson (M)
Peter Librell (M)
Anders Enelund (M)
Linus Hedberg (M)
Elin Andersson (L)
Margareta Krakowski (L)
Glenn Grimhage (L)
Marcus Claesson (L)
Delaram Esmaeili (L)
Maria Martini (C)
Eric Nilsson (C)
Ingemar Johansson (C)
Fredrik Mellbin (SD)
Joel Olsson (SD)
Tobias Hellström (SD)
Kjell-Åke Jönsson (SD)
Rune Nilsson (SD)
Estelle Hwatz (S)  ersätter Gun Kristiansson (S)
Shahla Alamshahi (S)  ersätter Lennart Wallensäter (S)
Anders Dahlgren (MP)  ersätter Ulrika Frick (MP)
Jerker Halling (V)  ersätter Ana Maria Stuparich (V)
Adam F Laurén (KD)  ersätter Peter Berg Johnson (KD)
Joakim Wikström (L)  ersätter Bertil Levin (L)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-05-17

Mikael Brodin (SD)  ersätter Peter Bjellheim (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Harri Ikonen (S) §§84-85
Sarah Hallin (S)
Agneta Caspersen (MP)
Ingvar Paulsson (M)
Bobby Bohlin (M)
Peter Carlmark (M)
Staffan Holmgren (M)
Tina Höstlycke (L)
Kjell Karlson (L)
Sara Janhäll (C)
Lennart Börjesson (C)
Ulla Godin (SD)

Övriga närvarande Håkan Ahlström (Stadsdirektör)
Therese Tanner (Kommunsekreterare)
Bjarne Fjellanger (VD MölnDala Fastighets AB) §84

Utses att justera Hans Bergfelt
Stefan Gustafsson

Justeringens plats och tid Stadsledningsförvaltningen   2017-05-23   11:00

Paragrafer §§84-93

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

Ordförande ....................................……………………………………………………….
Sven-Ove Johansson

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Hans Bergfelt Stefan Gustafsson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-05-17

Anslag sätts upp 2017-05-23

Anslag tas ner 2017-06-14

Förvaringsplats för 
protokollet

Stadsledningsförvaltningen, Stadshuset

.................................................Underskrift

Therese Tanner
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-05-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§84 Bolagspresentation - MölnDala Fastighets AB
§85 Meddelanden

§86 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (S) i social- och 
arbetsmarknadsnämnden

§87 Förvärv av aktier i Inera AB
§88 Internationell policy för Mölndals stad 2017-2022
§89 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
§90 Antagande av detaljplan för Körsbäret 10, Lyckogatan 6 i Mölndal

§91 Godkännande av försäljning och överenskommelse om fastighetsreglering på 
Kikås 1:112 m.fl., avtal 42-2016 och 51-2016

§92 Svar på motion (M) om ett tryggare Mölndal
§93 Motion (L) - Minnesmärke över Kvarnbyskolan som sjukhem
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-05-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84

Bolagspresentation - MölnDala Fastighets AB

Ärendet
VD Bjarne Fjellanger vid MölnDala Fastighets AB ger en presentation om bolagets historia 
och pågående verksamhet samt hur den närmsta framtiden ser ut för företaget.

Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för informationen.
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

Meddelanden

Ärendet
1. Tekniska nämndens redovisning av trafikolycksstatistik 2012 - 2016 (Dnr KS 234/17).
 
2. Social- och arbetsmarknadsnämndens redovisning av ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 
2016 (Dnr KS 346/16).

3. Ekonomiavdelningens kvartalsrapport per 31 mars 2017 (Dnr KS 142/17).

4. Ekonomiavdelningens månadsrapport per 30 april 2017 (Dnr KS 142/17).

5. Yttrande från riksheraldikern angående byte av stadsvapen (Dnr KS 330/16).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-05-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86

KS 427/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (S) i 
social- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut
Thommy Johansson (S) befrias från sitt uppdrag som ersättare i social- och 
arbetsmarknadsnämnden.

Lars-Erik Möse (S), Pinnharvsgatan 1 G, 431 47 Mölndal väljs till ny ersättare i social- och 
arbetsmarknadsnämnden.

Ärendet
Thommy Johansson har i skrivelse 21 april 2017 begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 
som ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden.
 
Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när det förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Lars-Erik Möse (S), Pinnharvsgatan 1 G, 431 47 Mölndal, föreslås till ny ersättare i social- 
och arbetsmarknadsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Thommy Johansson (S) från sitt uppdrag 
som ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden och finner att så sker.

Ordförande frågar därefter om Lars-Erik Möse (S) kan väljas till ny ersättare i social- och 
arbetsmarknadsnämnden och finner att så sker.

Expedieras till 
Thommy Johansson, Lars-Erik Möse, social- och arbetsmarknadsnämnden, löneenheten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87

KS 166/17
Förvärv av aktier i Inera AB

Beslut
- Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Köpet täcks av rörelsekapital.
- Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet 
genom redovisat anslutningsavtal.
- Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsdirektör Håkan 
Ahlström att underteckna aktieöverlåtelseavtal, anslutningsavtal och aktieägaravtal.

Ärendet
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och 
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar 
sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan 
kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de 
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdoms-
mottagning på nätet) och Journal via nätet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats 
under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en 
förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en 
närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Styrelsen för SKL beslöt 
den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera 
AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 
aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner 
erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och 
regioner.

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och 
ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolags-
styrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från 
landsting/regioner samt tre tjänstemän.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det 
breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till 
exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, 
utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlings-
lagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av 
digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag att 
främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala 
lösningar.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 28 mars 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 april 2017, § 65.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 april 2017, § 140.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Köpet täcks av rörelsekapital.
- Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet 
genom redovisat anslutningsavtal.
- Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsdirektör Håkan 
Ahlström att underteckna aktieöverlåtelseavtal, anslutningsavtal och aktieägaravtal.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag och 
finner att så sker.

Expedieras till 
SKL, ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-05-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

KS 257/16
Internationell policy för Mölndals stad 2017-2022

Beslut
Förslaget till Internationell policy för Mölndals stad 2017-2022 antas.

Ärendet
Ett förslag till en policy som beskriver inriktning och organisation av Mölndals stads 
internationella arbete har tagits fram enligt beslut av kommunstyrelsen (KS 403/13).

I policyn slås det fast att internationellt samarbete är ett strategiskt utvecklingsverktyg i 
arbetet med att förverkliga Mölndal Vision 2022; att göra Mölndal till en hållbar stad, där alla 
får chansen och som förstärker Västsverige.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 mars 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 april 2017, § 54.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 april 2017, § 132.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Förslaget till Internationell policy för Mölndals stad 2017-2022 antas.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag och 
finner att så sker.

Expedieras till 
Samtliga nämnder, kommunstyrelsens utskott, stadens bolag, Mölndals vänortsförening, 
stadsledningsförvaltningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89

KS 131/17
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Beslut
Handlingsplan mot våldbejakande extremism antas.

Ärendet
Att förebygga våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att 
odemokratiska krafter får fäste i samhället. Den nationella samordnaren framhåller att 
kommuner bör upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism för att skapa en 
tydlig ansvarsfördelning och struktur för arbetet på lokal nivå. Den här aktuella handlings-
planen vilar på nationella rekommendationer och en lokal lägesbild som tagits fram av en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp i samarbete med Polisen. Kopplat till området 
våldsbejakande extremism bedömdes läget i Mölndal som relativt lugnt hösten 2016.

Handlingsplanen fastställer bland annat att de aktuella frågorna som utgångspunkt ska 
behandlas inom befintliga samverkansorgan såsom det lokala Brottsförebyggande rådet. 
Stadens brottsförebyggande samordnare utses till kontaktperson gentemot andra kommuner 
och den nationella samordnaren. Medarbetare i staden kontaktar den brottsförebyggande 
samordnaren vid misstanke eller kännedom om person som befinner sig i våldsbejakande 
miljöer. Anhöriga kan vända sig till den nationella stödlinjen på 020-100 200.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 april 2017, § 53.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 april 2017, § 136.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Handlingsplanen antas med föreslagna redaktionella förändringar.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag och 
finner att så sker.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Polisen Syd, social- och arbetsmarknadsförvaltningen, skolförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, stadsledningsförvaltningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90

KS 189/17
Antagande av detaljplan för Körsbäret 10, Lyckogatan 6 i Mölndal

Beslut
Detaljplanen för Körsbäret 10 upprättad 2017-01-19, reviderad 2017-03-24 antas.

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Körsbäret 10 för att 
kunna uppföra ytterligare ett enbostadshus på den tillkommande tomten.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 mars 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 4 april 2017, § 41.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 april 2017, § 142, och godkände detaljplan 
för Körsbäret 10.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Detaljplan för Körsbäret 10 upprättad 2017-01-19, reviderad 2017-03-24, antas.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag och 
finner att så sker.

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91

KS 81/17
Godkännande av försäljning och överenskommelse om 
fastighetsreglering på Kikås 1:112 m.fl., avtal 42-2016 och 51-2016

Beslut
I enlighet med gällande detaljplan och med upplåtelseformen hyresrätt, godkänns avtal
42-2016 och avtal 51-2016.

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

Kommunstyrelsen får vid formella hinder i samband med försäljningens genomförande 
godkänna nödvändiga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av egendomen till annan 
juridisk person.

Reservation
Samtliga ledamöter för (M), (L), (C) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Ärendet
Mölndalsbostäder AB har den 26 maj 2016 ansökt om markanvisning hos staden. Fastigheten 
Kikås 1:112 m.fl. är belägen mellan Lejonslättsgatan och Lejonstensgatan i Kikås där 
Mölndalsbostäder planerar att uppföra 56 st. lägenheter upplåtna med hyresrätt. Gällande 
detaljplan innehåller en byggrätt om 6 000 kvm BTA och markpriset om 13,5 miljoner kronor 
grundar sig på en marknadsvärdering och är satt utifrån att parterna är överens om att det är 
hyresrätter som ska uppföras.

Genom en ändring av gällande detaljplan kan man troligtvis tillskapa en något större byggrätt 
inom området, men det skulle samtidigt medför flera års försening av genomförandet och 
dessutom ta resurser i anspråk som är avsatt till ny planläggning. En försvårande faktor är 
också att det aktuella markområdet i gällande detaljplan fortfarande har ca 8 års genom-
förandetid kvar. Med tanke på det behov av hyresrätter som finns för närvarande bedöms inte 
en planändring aktuell. Prisnivån för bostadsrätt ligger på cirka dubbla nivån jämfört med 
hyresrätt.
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Ärendets behandling
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 20.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 72.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 22 mars 2017, § 50.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 4 april 2017, § 51.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 april 2017, § 143.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
I enlighet med gällande detaljplan och med upplåtelseformen hyresrätt, godkänns avtal
42-2016 och avtal 51-2016.

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

Kommunstyrelsen får vid formella hinder i samband med försäljningens genomförande 
godkänna nödvändiga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av egendomen till annan 
juridisk person.

Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Marcus Claesson (L), Ingemar Johansson (C) och 
Joel Olsson (SD), föreslår avslag på förslaget.
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och frågar på dem var för sig. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stefan Gustafssons förslag.
Omröstning begärs och följande omröstningsordning godkänns: ja-röst för Stefan Gustafssons 
förslag och nej-röst för Hans Bergfelts m.fl. förslag.

Med röstsiffrorna 31 ja, 29 nej och 1 frånvarande så finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med Stefan Gustafssons förslag.
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Reservation
Samtliga ledamöter för (M), (L), (C) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Expedieras till 
Mölndalsbostäder AB, planeringsutskottet
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Omröstningslista § 91
Mölndals stadsfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2017.

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Sven-Ove Johansson (ordf.)              (S)       Alla                                              X    
Maria  Rantsi (1:e v ordf.)             (M)       Alla                                              X   
Kader  Hamakarim (2:e v ordf.)          (MP)      Alla                                              X    
Marie Östh Karlsson                     (S)       Alla                                              X    
Stefan Gustafsson                       (S)       Alla                                              X    
Solveig  Hallin                         (S)       Alla                                              X    
Ove Dröscher                            (S)       Alla                                              X    
Gun Kristiansson                        (S)       Alla      Estelle   Hwatz                         X    
Bernt A Runberg                         (S)       Alla                                              X    
Ulrika Frick                            (MP)      Alla      Anders Dahlgren                         X    
My  Blomgren                            (MP)      Alla                                              X    
Rasmus Draklander                       (MP)      Alla                                              X    
Marcus Claesson                         (L)       Alla                                              X   
Glenn Grimhage                          (L)       Alla                                              X   
Hans Bergfelt                           (M)       Alla                                              X   
Kajsa Hamnén                            (M)       Alla                                              X   
Gabriela Nilsson                        (M)       Alla                                              X   
Marcus  Ewerstrand                      (M)       Alla                                              X   
Kristian  Vramsten                      (M)       Alla                                              X   
Peter  Librell                          (M)       Alla                                              X   
Delaram Esmaeili                        (L)       Alla                                              X   
Bertil Levin                            (L)       Alla      Joakim Wikström                         X   
Ulla-Carin  Moberg                      (MP)      Alla                                              X    
Jennie Rodin                            (MP)      Alla                                              X    
Annika   Bjerrhede                      (MP)      Alla                                              X    
Ralf  Lorentzon                         (S)       Alla                                              X    
Therese Aronius                         (S)       Alla                                              X    
Tomas  Angervik                         (S)       Alla                                              X    
Karin Vedlin                            (S)       Alla                                              X    
Elpida Georgitsi                        (S)       Alla                                              X    
Raymond  Carlsson                       (S)       Alla                                              X    
Pernilla  Övermark                      (S)       Alla                                              X    
Patrik Karlsson                         (S)       Alla                                              X    
Lennart Wallensäter                     (S)       Alla      Shahla Alamshahi                        X    
Rasha Riad Sandén                       (S)       Alla                                              X    
Ulla-Britt Thor                         (S)       Alla                                              X    
Peter Berg Johnson                      (KD)      Alla      Adam F Laurén                           X    
Johanna Karlsson Deucher                (KD)      Alla                                              X 
Anders Karlsson                         (KD)      Alla                                              X    
Margareta Krakowski                     (L)       Alla                                              X   
Elin Andersson                          (L)       Alla                                              X   
Maria Martini                           (C)       Alla                                              X   
Anders  Enelund                         (M)       Alla                                              X   
Johanna  Rantsi                         (M)       Alla                                              X   
Merjem Maslo                            (M)       Alla                                              X   
Gerhard  Bengtsson                      (M)       Alla                                              X   
Johan  Ahlsell                          (M)       Alla                                              X   
Carina  Gustafsson                      (M)       Alla                                              X   
Linus  Hedberg                          (M)       Alla                                              X   
Ingemar  Johansson                      (C)       Alla                                              X   

Transport: 27 22 0 1
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Transport: 27 22 0 1

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Eric Nilsson                            (C)       Alla                                              X   
Ana Maria  Stuparich                    (V)       Alla      Jerker Halling                          X    
Åke Nises                               (V)       Alla                                              X    
Marie Lindqvist                         (V)       Alla                                              X    
Jessica  Wetterling                     (V)       Alla                                              X    
Rune Nilsson                            (SD)      Alla                                              X   
Peter  Bjellheim                        (SD)      Alla      Mikael  Brodin                          X   
Fredrik Mellbin                         (SD)      Alla                                              X   
Kjell-Åke Jönsson                       (SD)      Alla                                              X   
Joel Olsson                             (SD)      Alla                                              X   
Tobias  Hellström                       (SD)      Alla                                              X   

SUMMA: 31 29 0 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-05-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

KS 398/16
Svar på motion (M) om ett tryggare Mölndal

Beslut
Motionen anses besvarad i och med de åtgärder som redan företas och som redovisas i 
tjänsteskrivelsen.

Ärendet
Johanna Rantsi (M) har den 19 oktober 2016 lämnat in en motion som gäller knutpunkten 
Mölndalsbro där det förekommer gäng, missbruk och beteenden nattetid som ger upphov till 
rädsla bland invånare, besökare, genomresande med flera.

Det är vanligt förekommande att stadsbor känner sig otrygga utomhus. Ödestråk i stadsbygd 
upplevs som otrygga även om risken för att utsättas för våld är liten. Miljöer som bidrar till 
otryggheten är bland annat trafikleder som skapar barriärer, gångtunnlar där människor är 
rädda att bli överfallna samt folktomma stråk och skymda bakgårdar. Oro att utsättas för våld 
är ett konkret problem, i synnerhet för kvinnor i större städer, men även en relativt stor grupp 
män begränsar sin rörelsefrihet utifrån oro. Känslan av trygghet ökar påtagligt när människor 
reser i sällskap. Om människor avstår från att resa minskar inte bara den egna rörligheten och 
möjligheten till möten med andra människor, utan även tilliten till andra och till samhället.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 19 oktober 2016, § 160, remitterade motionen till kommun-
styrelsen för beredning.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 april 2017, § 59.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 april 2017, § 120.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Motionen anses besvarad i och med de åtgärder som redan företas och som redovisas i 
tjänsteskrivelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-05-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ledamöternas förslag till beslut
Maria Rantsi (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag och 
finner att så sker.

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-05-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93

KS 237/17
Motion (L) - Minnesmärke över Kvarnbyskolan som sjukhem

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Margareta Krakowski (L) har i en motion 17 maj 2017 föreslagit att Mölndal uppmärksammar 
Kvarnbyskolans historia som sjukhem bl.a. genom att upprätta ett minnesmärke.

 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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