
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Plats och tid Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-20:30

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)
Gun Kristiansson (S)
Bernt A Runberg (S)
Rasha Riad Sandén (S)
Lennart Wallensäter (S)
Jennie Rodin (MP)
My Blomgren (MP)
Annika Bjerrhede (MP)
Ulrika Frick (MP)
Rasmus Draklander (MP)
Marie Lindqvist (V)
Jessica Wetterling (V)
Åke Nises (V)
Ana Maria Stuparich (V)
Anders Karlsson (KD)
Peter Berg Johnson (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)
Eric Nilsson (C)
Ingemar Johansson (C)
Fredrik Mellbin (SD)
Kjell-Åke Jönsson (SD)
Joel Olsson (SD)
Anders Dahlgren (MP)  ersätter Ulla-Carin Moberg (MP)
Adam F Laurén (KD)  ersätter Johanna Karlsson Deucher (KD)
Joakim Wikström (L)  ersätter Bertil Levin (L)
Sara Janhäll (C)  ersätter Maria Martini (C)
Rune Nilsson (SD)  ersätter Ilona Michalowski (SD)
Mikael Brodin (SD)  ersätter Peter Bjellheim (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Ej tjänstgörande ersättare Estelle Hwatz (S)
Shahla Alamshahi (S)
Kåre Widenqvist (S)
Sarah Hallin (S)
Naliya Ibrahim (MP)
Jerker Halling (V)
Ingvar Paulsson (M)
Bengt Hedberg (M)
Bobby Bohlin (M)
Stefan Engwall (M)
Peter Carlmark (M)
Staffan Holmgren (M)
Tina Höstlycke (L)
Lennart Börjesson (C)

Övriga närvarande Suzanna Bengtsson (kommunsekreterare)
Håkan Ahlström (stadsdirektör)
Hillevi Funck (folkhälsoplanerare) §140

Utses att justera Marie Östh Karlsson
Hans Bergfelt

Justeringens plats och tid Stadshuset, stadsledningsförvaltningen   2016-10-26   16:00

Paragrafer §§140-160

Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Suzanna Bengtsson

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

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Marie Östh Karlsson Hans Bergfelt

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

Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-10-19

Anslag sätts upp 2016-10-27 Sista dag för överklagande 2016-11-17

Anslag tas ner

Förvaringsplats för 
protokollet

Stadshuset, stadsledningsförvaltningen

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

Suzanna Bengtsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§140 Välfärdsrapport 2016 - information
§141 Meddelanden
§142 Val av ersättare (S) i byggnadsnämnden
§143 Val av ersättare (S) i valnämnden
§144 Val av nämndeman (S) i Göteborgs tingsrätt för valperioden 2016-2019

§145 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i 
utbildningsnämnden

§146 Befrielse från uppdrag som suppleant (V) i bolagsstyrelsen för Förbo AB
§147 Befrielse från uppdrag som ersättare (V) i valnämnden

§148 Befrielse från uppdrag som ledamot (V) i Stiftelserna Delbancos 
Pensionsfonder

§149 Kompletteringsval (V) till kommunens revisorer
§150 Antagande av reviderat kommunvapen
§151 Konsolidering av Kvarnfallet Mölndal AB

§152 Godkännande av försäljning av del av fastigheten Balltorp 1:124, avtal 30-
2016

§153 Avsiktsförklaring med Trafikverket angående åtgärder i Kålleredsmotet, avtal 
19-2016

§154 Godkännande av exploateringsavtal 35-2016 angående detaljplan för Kållered 
köpstad

§155 Antagande av detaljplan för Kållered köpstad
§156 Delårsrapport per 30 juni 2016
§157 Svar på motion (SD) om studentbostäder för teknik- och naturstuderande
§158 Redovisning av obesvarade motioner

§159 Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunfullmäktige till nämnder och 
styrelser

§160 Motion (M) om ett tryggare Mölndal
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 140

Välfärdsrapport 2016 - information

Ärendet
Dagens sammanträde
Folkhälsoplanerare Hillevi Funck informerar om välfärdsrapport 2016 för Mölndals stad. 
Folkhälsorådet har sammanställt välfärdsrapporten som beskriver mölndalsbornas livsvillkor 
och hälsa. Syftet är att rapporten ska vara ett underlag i arbetet för en socialt hållbar 
utveckling.
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 141

Meddelanden

Ärendet
1. Länsstyrelsens beslut att utse Johanna Karlsson Deucher till ny ledamot i kommunfull-
mäktige för Kristdemokraterna. Adam F Laurén utses till ny ersättare (KD) (Dnr KS 339/16).
          
2. Länsstyrelsens beslut att utse Sarah Hallin till ny ersättare för Socialdemokraterna
(Dnr KS 373/16).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 142

KS 422/14
Val av ersättare (S) i byggnadsnämnden

Beslut
Rolf Ros (S), Barnsjövägen 51, 437 35 Lindome, väljs till ny ersättare i byggnadsnämnden.

Ärendet
En ny ersättare (S) i byggnadsnämnden ska utses då Kaj Johansson (S) har gått bort.

Förslag till beslut
Till ny ersättare i byggnadsnämnden föreslås Rolf Ros (S), Barnsjövägen 51, 437 35 
Lindome.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Rolf Ros kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till 
Rolf Ros, byggnadsnämnden, löneenheten, förtroendemannaregistret

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 143

KS 430/14
Val av ersättare (S) i valnämnden

Beslut
Marita Gustafsson (S), Granitvägen 2, 437 32 Lindome, väljs till ny ersättare i valnämnden.

Ärendet
En ny ersättare (S) i valnämnden ska utses då Kaj Johansson (S) har gått bort.

Förslag till beslut
Till ny ersättare i valnämnden föreslås Marita Gustafsson (S), Granitvägen 2, 437 32 
Lindome.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Marita Gustafsson kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till 
Marita Gustafsson, valnämnden, löneenheten, förtroendemannaregistret

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 144

KS 381/15
Val av nämndeman (S) i Göteborgs tingsrätt för valperioden 2016-
2019

Beslut
Anna Lilja (S), Esbjörn Schillersgatan 22, 431 63 Mölndal, väljs till ny nämndeman vid 
Göteborgs tingsrätt för återstående tjänstgöringstid.

Ärendet
Göteborgs tingsrätt har i beslut den 19 september 2016 entledigat Göte Johansson (S) från 
uppdraget som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt avseende tjänstgöringsperioden 2016-
2019. Kommunfullmäktige ska utse ny nämndeman för återstående tjänstgöringstid.

Förslag till beslut
Till ny nämndeman föreslås Anna Lilja (S), Esbjörn Schillersgatan 22, 431 63 Mölndal.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Anna Lilja kan väljas till ny nämndeman och finner att så sker.

Expedieras till 
Göteborgs tingsrätt, Anna Lilja, förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 145

KS 429/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i 
utbildningsnämnden

Beslut
Anders Lööf (M) befrias från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

Bengt Alsenvik (M), Sländvägen 5, 437 34 Lindome, väljs till ny ersättare i 
utbildningsnämnden.

Ärendet
Anders Lööf (M) har i en skrivelse den 19 september 2016 begärt att få bli befriad från sitt 
uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
 
Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Anders Lööf befrias från sitt uppdrag.

Till ny ersättare i utbildningsnämnden föreslås Bengt Alsenvik (M), Sländvägen 5, 437 34 
Lindome.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige befriar Anders Lööf (M) från uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden och finner att så sker.

Därefter frågar ordföranden om Bengt Alsenvik kan väljas till ny ersättare och finner att så 
sker.

Expedieras till 
Anders Lööf, Bengt Alsenvik, utbildningsnämnden, löneenheten, förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 146

KS 43/16
Befrielse från uppdrag som suppleant (V) i bolagsstyrelsen för 
Förbo AB

Beslut
Eva Magnusson (V) befrias från sitt uppdrag som suppleant i styrelsen för det kommunala 
bostadsbolaget Förbo AB.

Ärendet
Eva Magnusson (V) har i en skrivelse den 17 oktober 2016 begärt att få bli entledigad från 
uppdraget som suppleant i styrelsen för det kommunala bostadsbolaget Förbo AB.

Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Eva Magnusson befrias från sitt uppdrag.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige befriar Eva Magnusson (V) från uppdraget som 
suppleant i styrelsen för det kommunala bostadsbolaget Förbo AB och finner att så sker.
 
Ordföranden konstaterar att (V) återkommer med förslag på ny suppleant på nästa 
sammanträde.

Expedieras till 
Eva Magnusson, Förbo AB, löneenheten, förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 147

KS 430/14
Befrielse från uppdrag som ersättare (V) i valnämnden

Beslut
Eva Magnusson (V) befrias från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden.

Ärendet
Eva Magnusson (V) har i en skrivelse den 18 oktober 2016 begärt att få bli entledigad från 
uppdraget som ersättare i valnämnden.

Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Eva Magnusson befrias från sitt uppdrag.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige befriar Eva Magnusson (V) från uppdraget som 
ersättare i valnämnden och finner att så sker.
 
Ordföranden konstaterar att (V) återkommer med förslag på ny ersättare på nästa 
sammanträde.

Expedieras till 
Eva Magnusson, valnämnden, löneenheten, förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 148

KS 440/14
Befrielse från uppdrag som ledamot (V) i Stiftelserna Delbancos 
Pensionsfonder

Beslut
Eva Magnusson (V) befrias från sitt uppdrag som ledamot i Stiftelserna Delbancos 
Pensionsfonder.

Ärendet
Eva Magnusson (V) har i en skrivelse den 18 oktober 2016 begärt att få bli entledigad från 
uppdraget som ledamot i Stiftelserna Delbancos Pensionsfonder.

Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Eva Magnusson befrias från sitt uppdrag.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige befriar Eva Magnusson (V) från uppdraget som 
ledamot i Stiftelserna Delbancos Pensionsfonder och finner att så sker.
 
Ordföranden konstaterar att (V) återkommer med förslag på ny ledamot på nästa 
sammanträde.

Expedieras till 
Eva Magnusson, Stiftelserna Delbancos Pensionsfonder, löneenheten, 
förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 149

KS 346/14
Kompletteringsval (V) till kommunens revisorer

Beslut
Eva Magnusson (V), Vetekornsgatan 11, 431 46 Mölndal, väljs till ny revisor.

Ärendet
Christer Wrangsten (V) har i en skrivelse den 16 augusti 2016 begärt att få behålla sitt 
uppdrag som revisor i Mölndals stad även efter han flyttat från staden. Kommunfullmäktige 
har den 21 september 2016, § 127, avslagit begäran. Kommunfullmäktige ska därför utse en 
ny revisor.

Förslag till beslut
Till ny revisor (V) föreslås Eva Magnusson (V), Vetekornsgatan 11, 431 46 Mölndal.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Eva Magnusson kan väljas till ny revisor och finner att så sker.

Expedieras till 
Eva Magnusson, revisorerna, löneenheten, förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 150

KS 330/16
Antagande av reviderat kommunvapen

Beslut
Förslag till nytt kommunvapen antas och registreras enligt SFS 1973:686.
 
Reservation
Rune Nilsson (SD), Joel Olsson (SD), Fredrik Mellbin (SD), Kjell-Åke Jönsson (SD), Mikael 
Brodin (SD) och Eric Nilsson (C) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån 
för Joel Olssons (SD) förslag.
 
Jessica Wetterling (V), Åke Nises (V), Ana Maria Stuparich (V), Marie Lindqvist (V), Jennie 
Rodin (MP), Annika Bjerrhede (MP), Anders Dahlgren (MP), Kader Hamakarim (MP), My 
Blomgren (MP) och Rasmus Draklander (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
till förmån för Jessica Wetterlings (V) förslag.

Ärendet
Med utgångspunkt i Mölndal Vision 2022 startades 2014 ett arbete med att ta fram en 
varumärkesplattform för Mölndals stad. Varumärkesplattformen antogs i kommunstyrelsen i 
april 2015 och sedan dess pågår ett varumärkesarbete internt inom stadens alla verksamheter. 
Från hösten 2016 ska varumärkeslöftet ”Bästa möjliga Mölndal. Varje dag”, även börja 
kommuniceras externt. Målet är att skapa ett positivt varumärke som stärks över tid i enlighet 
med en av indikatorerna i visionen.

Mölndals stads visuella identitet (tidigare grafisk manual) är en viktig del i arbetet med att 
skapa en positiv bild av Mölndals stad. Därför har ett arbete genomförts i syfte att revidera 
den visuella identiteten så att den signalerar innehållet i varumärkesplattformen och förstärker 
budskapet Bästa möjliga Mölndal. Varje dag. I uppdraget har ingått att revidera logotypen/-
stadsvapnet, tillföra grafiska element, se över typsnitt, färger och bildspråk.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2016, tillsammans med förslag till 
riktlinjer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 september 2016, § 131, och 
gav bland annat stadsledningsförvaltningen i uppdrag att efterhöra riksheraldikerns syn-
punkter på förslaget till nytt kommunvapen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 september 2016, § 192, och antog riktlinjer 
för visuell identitet för Mölndals stad.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Förslag till nytt kommunvapen antas och registreras enligt SFS 1973:686.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår, med instämmande av Hans Bergfelt (M), Patrik Karlsson 
(S), Bernt A Runberg (S), Stefan Gustafsson (S) och Peter Berg Johnson (KD), bifall till 
kommunstyrelsens förslag om att anta nytt kommunvapen och registrera det enligt SFS 
1973:686.
 
Joel Olsson (SD) föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag.
 
Jessica Wetterling (V) föreslår, med instämmande av Annika Bjerrhede (MP), Åke Nises (V), 
Jennie Rodin (MP) och Anders Dahlgren (MP), att ärendet återremitteras för ytterligare 
beredning. Hans Bergfelt (M), Patrik Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S) och Peter Berg 
Johnson (KD) föreslår avslag på Jessica Wetterlings (V) förslag om återremiss.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag; kommunstyrelsens om nytt kommun-
vapen, Joel Olssons (SD) om avslag, samt Jessica Wetterlings (V) om återremiss. Först frågar 
ordföranden om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens sammanträde och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Omröstning 
begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns;
Ja-röst för Jessica Wetterlings (V) förslag om återremiss.
Nej-röst för ärendets avgörande på dagens sammanträde.
 
Omröstningsresultat 1
Med 45 nej-röster mot 13 ja-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag. 
Två ledamöter avstår från att rösta, en ledamot är frånvarande. Omröstningslista finns bilagd 
till protokollet.
 
Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag kvar; dels kommunstyrelsens, dels 
Joel Olssons (SD) om avslag på kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag om nytt 
kommunvapen. Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns;
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Joel Olssons (SD) förslag om avslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 2
Med 41 ja-röster mot 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens 
förslag om att anta nytt kommunvapen och registrera det enligt SFS 1973:686. Fyra ledamöter 
avstår från att rösta, en ledamot är frånvarande. Omröstningslista finns bilagd till protokollet. 
 
Reservation
Rune Nilsson (SD), Joel Olsson (SD), Fredrik Mellbin (SD), Kjell-Åke Jönsson (SD), Mikael 
Brodin (SD) och Eric Nilsson (C) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån 
för Joel Olssons (SD) förslag.
 
Jessica Wetterling (V), Åke Nises (V), Ana Maria Stuparich (V), Marie Lindqvist (V), Jennie 
Rodin (MP), Annika Bjerrhede (MP), Anders Dahlgren (MP), Kader Hamakarim (MP), My 
Blomgren (MP) och Rasmus Draklander (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
till förmån för Jessica Wetterlings (V) förslag.

Expedieras till 
Samtliga förvaltningar och bolag
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Voteringslista nr. 1
Mölndals stadsfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2016 klockan 19:35:24.
10. Antagande av reviderat kommunvapen

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                                              X   
Bernt A Runberg                         (S)       Alla                                              X   
Ulrika Frick                            (MP)      Alla                                              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      Anders Dahlgren                         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                                              X   
Rasha Riad Sandén                       (S)       Alla                                              X   
Ulla-Britt Thor                         (S)       Alla                                              X   
Peter Berg Johnson                      (KD)      Alla                                              X   
Johanna Karlsson Deucher                (KD)      Alla      Adam F Laurén                           X   
Anders Karlsson                         (KD)      Alla                                              X   
Margareta Krakowski                     (L)       Alla                                              X   
Elin Andersson                          (L)       Alla                                              X   
Maria Martini                           (C)       Alla      Sara Janhäll                            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: 8 40 2 0
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Transport: 8 40 2 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Eric Nilsson                            (C)       Alla                                              X    
Ana Maria  Stuparich                    (V)       Alla                                              X    
Åke Nises                               (V)       Alla                                              X    
Marie Lindqvist                         (V)       Alla                                              X    
Jessica  Wetterling                     (V)       Alla                                              X    
Ilona Michalowski                       (SD)      Alla      Rune Nilsson                            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: 13 45 2 1
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Voteringslista nr. 2
Mölndals stadsfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2016 klockan 19:38:34.
10. Antagande av reviderat kommunvapen

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                                              X    
Bernt A Runberg                         (S)       Alla                                              X    
Ulrika Frick                            (MP)      Alla                                              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      Anders Dahlgren                         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                                              X    
Rasha Riad Sandén                       (S)       Alla                                              X    
Ulla-Britt Thor                         (S)       Alla                                              X    
Peter Berg Johnson                      (KD)      Alla                                              X    
Johanna Karlsson Deucher                (KD)      Alla      Adam F Laurén                           X    
Anders Karlsson                         (KD)      Alla                                              X    
Margareta Krakowski                     (L)       Alla                                              X    
Elin Andersson                          (L)       Alla                                              X    
Maria Martini                           (C)       Alla      Sara Janhäll                            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: 41 5 4 0
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Transport: 41 5 4 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Eric Nilsson                            (C)       Alla                                              X   
Ana Maria  Stuparich                    (V)       Alla                                              X   
Åke Nises                               (V)       Alla                                              X   
Marie Lindqvist                         (V)       Alla                                              X   
Jessica  Wetterling                     (V)       Alla                                              X   
Ilona Michalowski                       (SD)      Alla      Rune Nilsson                            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: 41 15 4 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 151

KS 228/16
Konsolidering av Kvarnfallet Mölndal AB

Beslut
Mölndals stad beslutar omvandla 300 mnkr av det till Kvarnfallet Mölndal AB tidigare 
lämnade lånet till att istället bli villkorat aktieägartillskott.
 

Ärendet
I samband med pågående förnyelse av Mölndals innerstad har Kvarnfallet Mölndal AB 
drabbats av förluster. Den mark som frigjorts för ny bebyggelse i centrum har köpts in i form 
av bolag, dels enligt ett ingånget avtal med den tidigare planerade exploatören Steen&Ström, 
dels i samband med en expropriationsprocess förvärvats från G E Kapital. Köpen har gjorts på 
uppdrag av Mölndals stad. Den hittills realiserade förlusten är 227 mnkr och i samband med 
försäljningen av det resterande kvarteret förväntas den sammanlagda förlusten bli ca 300 
mnkr.
 
Staden har för egen del i samband med affärerna kunnat realisera vinster på sin mark på 
väsentliga belopp. Det egna kapitalet i Kvarnfallet Mölndal AB var vid senaste boksluts-
tillfälle i stort sett förbrukat. Soliditeten ligger på ca 1 procent. Samtidigt har bolaget stora lån 
dels till banker på 1 000 mnkr dels till Mölndals stad på 676 mnkr. Lånet från Mölndals stad 
har sin bakgrund i koncernbildningens värdering av de ingående bolagen. För att återskapa 
Kvarnfallet Mölndal AB:s stabilitet skulle hela eller delar av lånet från Mölndals stad kunna 
omvandlas till aktieägartillskott. Till bilden hör också att sedan mars 2014 har Kvarnfallet 
Mölndal AB nekats skattemässigt avdrag för den betalda räntan till Mölndals stad.
 
Ärendets behandling
Kvarnfallet Mölndal AB har behandlat ärendet på styrelsesammanträde den 6 september 
2016, § 34.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 september 2016, § 197.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Mölndals stad beslutar omvandla 300 mnkr av det till Kvarnfallet Mölndal AB tidigare 
lämnade lånet till att istället bli villkorat aktieägartillskott.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
 
Deltar inte i beslut
Annika Bjerrhede (MP) deltar inte i kommunfullmäktiges beslut, med motiveringen att 
beslutsunderlaget är bristfälligt.
 

Expedieras till 
Kvarnfallet Mölndal AB, finanschefen, ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 152

KS 354/16
Godkännande av försäljning av del av fastigheten Balltorp 1:124, 
avtal 30-2016

Beslut
Avtal 30-2016, Försäljning av fastigheten Balltorp 1:124, godkänns.
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.
 
Kommunstyrelsen får vid formella hinder under försäljningen godkänna nödvändiga 
ändringar i avtalstext och/eller försäljning till annan juridisk person.
 

Ärendet
Castellum AB (tidigare Harry Sjögren AB) har rekommenderats av näringslivsutskottet, i 
beslut 2016-05-17, för etablering inom Taljegården i syfte att uppföra en byggnad för 
företaget Exertis CapTech AB.
 
Exertis är ett företag inom IT- och entertainmentbranchen och avser, som ett steg i företagets 
expansion, uppföra en ny monterings-, lager och kontorsbyggnad för sin verksamhet i 
Taljegården. Exertis äger och förvaltar inte några fastigheter själv utan genomför därför 
projektet i samarbete med Castellum som kommer att uppföra den nya byggnaden och äga 
den blivande fastigheten, Balltorp 1:223, genom sitt fastighetsbolag HS 22 i Mölndal AB. 
Castellum har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Exertis.
 
Fastighetens areal är ca 50 000 kvm och köpeskillingen är 50 000 000 kronor (1 000 kr/kvm).
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 augusti 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 13 september 2016, § 104.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 september 2016, § 203.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Avtal 30-2016, Försäljning av fastigheten Balltorp 1:124, godkänns. Kommunstyrelsens 
ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att 
underteckna avtalet. Kommunstyrelsen får vid formella hinder under försäljningen godkänna 
nödvändiga ändringar i avtalstext och/eller försäljning till annan juridisk person.

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

Expedieras till 
Castellum AB, planeringsutskottet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 153

KS 311/16
Avsiktsförklaring med Trafikverket angående åtgärder i 
Kålleredsmotet, avtal 19-2016

Beslut
Avsiktsförklaringen mellan Mölndals stad och Trafikverket för Kållered köpstad (avtal
19-2016) godkänns.
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat rubricerad avsiktsförklaring som ett led i genom-
förandet av detaljplan för Kållered köpstad. Avsiktsförklaringen lägger fast principer för 
projektering, utbyggnad och finansiering av åtgärder i och kring Kålleredsmotet som 
föranleds av detaljplan för Kållered köpstad. Parterna är överens om att staden, gentemot 
Trafikverket, står för merparten av kostnaderna. Parterna är vidare överens om att avsikts-
förklaringen ska ersättas av ett medfinansieringsavtal som reglerar ansvar för genomförande 
och kostnader innan bygghandlingsskedet inleds. Mölndals stads kostnader för åtgärder i och 
kring Kålleredsmotet hanteras i exploateringsavtal med IKEA Fastigheter AB och IKEA 
Centres Kållered AB.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 augusti 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16 augusti 2016, § 90.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 augusti 2016, § 179.
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 21 september 2016, § 129, och återremitterade 
ärendet till kommunstyrelsen för komplettering.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 19 oktober 2016, § 208.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Avsiktsförklaringen mellan Mölndals stad och Trafikverket för Kållered köpstad (avtal
19-2016) godkänns. Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och 
stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Expedieras till 
Trafikverket Region Väst, planeringsutskottet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 154

KS 312/16
Godkännande av exploateringsavtal 35-2016 angående detaljplan 
för Kållered köpstad

Beslut
Exploateringsavtal 35-2016 angående detaljplan för Kållered köpstad godkänns.
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalet.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat rubricerat exploateringsavtal avseende genom-
förande av exploateringen av det område som omfattas av detaljplan för Kållered köp-
stad. Avtalet reglerar bl.a. marköverlåtelse, bildande av ledningsrätt för stadens VA-ledningar, 
bildande av servitut för busshållplats samt utbyggnad och finansiering av kommunaltekniska 
anläggningar. Exploatörerna finansierar merparten av infrastrukturutbyggnaden, bl.a. ny 
direktinfart, nya cirkulationsplatser på Ekenleden, ombyggnad av signalkorsningen i 
Kålleredsmotet, breddning av Gamla riksvägen från söder, ny busshållplats på Ekenleden 
samt delar av ombyggnad av korsningspunkten mellan avfartsrampen från söder och Gamla 
riksvägen till en s.k. “droppe”.
 
Mölndals stad finansierar gång- och cykelstråk från handelsområdet till Kållered station, ny 
gång- och cykelbana i Kålleredsmotet samt ny cirkulation korsningen Östra Lindomevägen/-
Gamla riksvägen.
 
Principer för projektering och utbyggnad av åtgärder i och kring Kålleredsmotet regleras i en 
avsiktsförklaring mellan Mölndals stad och Trafikverket. Även principer för finansiering 
regleras i avsiktsförklaringen.
 
Den aktuella detaljplanen möjliggör uppförande av ett nytt IKEA-varuhus sammankopplat 
med ett köpcentrum.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 augusti 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16 augusti 2016, § 89.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 augusti 2016, § 180.
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 21 september 2016, § 130, och återremitterade 
ärendet till kommunstyrelsen för komplettering.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 19 oktober 2016, § 209.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Exploateringsavtal 35-2016 angående detaljplan för Kållered köpstad godkänns. 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalet.

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

Expedieras till 
IKEA Fastigheter AB, IKEA Centres Kållered AB, planeringsutskottet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 155

KS 313/16
Antagande av detaljplan för Kållered köpstad

Beslut
Detaljplanen för Kållered köpstad, upprättad den 4 maj och reviderad den 16 augusti 2016, 
antas.

Ärendet
Detaljplanen möjliggör en förnyelse samt utökning av handelsytorna inom det befintliga 
handelsområdet, inom kvartersmark som ägs av IKEA. Föreslagen bebyggelse omfattar ett 
nytt IKEA-varuhus och ett köpcentrum som är sammankopplade. Tillkommande handels-
byggnader utformas så att de läggs en våning över markplan, för att därigenom möjliggöra att 
parkering utförs under handelsytorna. Planförslaget innebär att vissa byggnader i den norra 
delen av planområdet kan vara kvar. Verksamheterna i dessa byggnader förutsätts vara av en 
karaktär som ger upphov till en begränsad trafikalstring. För att säkerställa att kapaciteten i 
det omgivande trafiksystemet blir tillräcklig efter genomförande av detaljplanen, kommer 
åtgärder vidtas inom och i anslutning till planområdet. Åtgärderna omfattar såväl kapacitets-
höjande åtgärder i det befintliga vägsystemet som åtgärder för att främja gång, cykel och 
kollektivtrafik. Åtgärderna i vägsystemet omfattar bl.a. fler körfält samt en gc-bro i Kållereds-
motet och en ny direktavfart till IKEA för trafik från E6/E20. I det lokala vägsystemet före-
slås bl.a. två nya cirkulationsplatser på Ekenleden. Till detaljplanen hör en miljökonsekvens-
beskrivning.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 juni 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16 augusti 2016, § 91.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 augusti 2016, § 181, och godkände detaljplan 
för Kållered köpstad, upprättad den 4 maj 2016 och reviderad den 16 augusti 2016.
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 21 september 2016, § 131, och återremitterade 
ärendet till kommunstyrelsen för komplettering.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 19 oktober 2016, § 210.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Detaljplanen för Kållered köpstad, upprättad den 4 maj och reviderad den 16 augusti 2016, 
antas.

Besutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

 

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 156

KS 161/16
Delårsrapport per 30 juni 2016

Beslut
Delårsrapporten per den 30 juni 2016 för Mölndals stad godkänns.

Ärendet
Kommunerna ska enligt den kommunala redovisningslagen upprätta minst en delårsrapport 
per år. Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. Förutom delårsbokslutet innehåller delårsrapporten en helårsprognos för 
staden per den 31 augusti 2016.
 
Ärendets behandling
Delårsrapport per den 30 juni 2016, med prognos per 31 augusti 2016.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 september 2016, § 194.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten, daterad den 29 september 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Delårsrapporten per den 30 juni 2016 för Mölndals stad godkänns.

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

Expedieras till 
Revisorerna, ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 157

KS 191/16
Svar på motion (SD) om studentbostäder för teknik- och 
naturstuderande

Beslut
Motionen avslås.
 
Reservation
Rune Nilsson (SD), Joel Olsson (SD), Fredrik Mellbin (SD), Kjell-Åke Jönsson (SD) och 
Mikael Brodin (SD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för Rune 
Nilssons (SD) förslag.

Ärendet
Rune Nilsson (SD) föreslår i en motion daterad den 13 april 2016 att Mölndalsbostäder AB 
får i uppdrag att projektera och bygga 50 studentlägenheter/smålägenheter på ca 30 m2 intill 
goda kommunikationer i Mölndal eller närmare Göteborg.
 
Som bakgrund anges i motionen att teknikintensiv industri i Sverige idag har ett skriande 
behov av ingenjörer och annan högskoleutbildad personal inom det tekniska och natur-
vetenskapliga området. Man löser ofta problemet genom att rekrytera ingenjörer m.m. från 
Kina, Indien, Iran och Östeuropa. Tekniska framsteg och högre löner i dessa länder riskerar 
dock att minska attraktionskraften att ta sådana arbeten i Sverige i framtiden. Därför måste 
man försäkra sig om att Sverige fortsättningsvis blir självförsörjande med teknisk och natur-
vetenskaplig högskolekompetens. Detsamma gäller också för lärare och andra akademiska 
yrken, där det råder brist på personal. Många ungdomar idag, precis som tidigare, väljer att 
studera sådant som de tror eller tycker verkar roligare eller lättare. Detta trots att man mycket 
väl kunnat passa för till exempel tekniska- och naturvetenskapliga studier. Man inser ofta inte 
konsekvenserna av sina val förrän senare i livet. Det är viktigt att locka studerande till teknik 
och naturvetenskap. Att öka attraktionskraften för teknik- och naturvetenskapliga studier samt 
att locka studenter till Mölndal bör stärka Mölndal som kommun. En kommun med väl-
utbildade ungdomar är också intressant för såväl redan etablerade som för nya företag.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 20 april 2016, § 79, remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till kommunstyrelsens planeringsutskott 
för beredning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 7 juni 2016, § 84.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 september 2016, § 198.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Motionen avslås.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Rune Nilsson (SD) föreslår bifall till motionen. 
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Rune 
Nilssons (SD) förslag.
Joel Olsson (SD) föreslår att motionen återremitteras, med följande motivering: Det står i 
remissvaret att bostadsförsörjningsprogrammet inte specifikt pekar ut studentbostäder. Detta 
är ett tillkortakommande. I remissvaret uppräknas en rad projekt där små lägenheter är tänkta 
att ingå. Dock är studentbostäder och små lägenheter inte samma sak. En studentbostad är en 
billig hyreslägenhet med minimal tid till tillträde, placerad i närheten av högskolor, och till-
gänglig endast för studenter. Tillräcklig tillgång på studentbostäder krävs för att utbildnings-
system ska fungera som tänkt. Därför yrkar jag på en återremiss som besvarar om huruvida 
Mölndals planerade studentbostadsbyggande står i proportion till Mölndals andel av regionens 
behov av studentbostäder.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag; kommunstyrelsens om avslag, Rune Nilssons 
(SD) om bifall, samt Joel Olssons (SD) om återremiss. Först frågar ordföranden om ärendet 
ska återremitteras eller avgöras på dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Därefter ställer ordföranden 
förslagen om bifall eller avslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag om avslag.
 
Reservation
Rune Nilsson (SD), Joel Olsson (SD), Fredrik Mellbin (SD), Kjell-Åke Jönsson (SD) och 
Mikael Brodin (SD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för Rune 
Nilssons (SD) förslag.
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Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 158

KS 14/16
Redovisning av obesvarade motioner

Beslut
Redovisningen av obesvarade motioner godkänns.

Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 35 ska kommunstyrelsen två gånger varje år 
redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. Stadsledningsförvaltningen har upprättat en 
sammanställning över obesvarade motioner, daterad den 7 september 2016.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens sammanställning över obesvarade motioner den 7 september 
2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 september 2016, § 132.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 september 2016, § 199.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Redovisningen av obesvarade motioner godkänns.

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

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen

35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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§ 159

KS 116/16
Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunfullmäktige till 
nämnder och styrelser

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendet
Kommunstyrelsen har genom godkännande av kommunstyrelsens aktuella interna kontroll-
plan samt genom uppföljning av den interna kontrollen beslutat att en redovisning av de 
uppdrag fullmäktige lämnat till nämnder och styrelse ska redovisas till fullmäktige två gånger 
per år. Stadsledningsförvaltningen har upprättat en sammanställning över uppdragen, daterad 
den 2 september 2016.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens sammanställning över uppdragen den 2 september 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 september 2016, § 133.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 september 2016, § 200.

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

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

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen
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§ 160

KS 398/16
Motion (M) om ett tryggare Mölndal

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Johanna Rantsi (M) föreslår i en motion inlämnad den 19 oktober 2016 att det vidtas åtgärder 
för att öka tryggheten på Mölndals Bro. Motionären menar att det från många håll vittnas om 
otrygghet på Mölndals Bro, från t.ex. invånare och besökare, framförallt på kvällstid.
 
 
 
 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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