
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-05-18

Plats och tid Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-19:30

Beslutande ledamöter Sven-Ove Johansson (S) (ordförande)
Maria Rantsi (M) (vice ordförande)
Kader Hamakarim (MP) (2:e vice ordförande)
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)
Rose-Marie Sjöholm (KD) §§84-90
Hans Bergfelt (M)
Gabriela Nilsson (M)
Merjem Maslo (M)
Johanna Rantsi (M)
Kajsa Hamnén (M)
Carina Gustafsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Johan Ahlsell (M)
Gerhard Bengtsson (M)
Arne Woxlin (M)
Peter Librell (M)
Elin Andersson (L)
Margareta Krakowski (L)
Glenn Grimhage (L)
Marcus Claesson (L)
Bertil Levin (L)
Delaram Esmaeili (L)
Maria Martini (C)
Eric Nilsson (C)
Ingemar Johansson (C)
Fredrik Mellbin (SD)
Kjell-Åke Jönsson (SD)
Joel Olsson (SD)
Tobias Hellström (SD)
Estelle Hwatz (S) (ersättare)  ersätter Marie Östh Karlsson (S)
Anders Dahlgren (MP) (ersättare)  ersätter Ulla-Carin Moberg (MP)
Johanna Karlsson Deucher (KD) (ersättare) §83 ersätter Rose-Marie Sjöholm (KD)
Linus Hedberg (M) (ersättare)  ersätter Kristian Vramsten (M)
Rune Nilsson (SD) (ersättare)  ersätter Peter Bjellheim (SD)
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Ulla Godin (SD) (ersättare)  ersätter Ilona Michalowski (SD)
Anders Enelund (M)

Ej tjänstgörande ersättare Kaj Johansson (S)
Shahla Alamshahi (S)
Jasmine Znar Machiani (S)
Lovisa Rambjer (S)
Jerker Halling (V)
Johanna Karlsson Deucher (KD) §§84-90
Ingvar Paulsson (M)
Bengt Hedberg (M)
Bobby Bohlin (M)
Joakim Wikström (L)
Tina Höstlycke (L)
Kjell Karlson (L)
Sara Janhäll (C)
Lennart Börjesson (C)
Mikael Brodin (SD)
Peter Carlmark (M)
Stefan Engwall (M)

Övriga närvarande Håkan Ahlström (stadsdirektör)
Suzanna Bengtsson (kommunsekreterare)

Utses att justera Stefan Gustafsson
Hans Bergfelt

Justeringens plats och tid Stadshuset, stadsledningsförvaltningen   2016-05-26   08:30

Paragrafer §§83-90
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Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Suzanna Bengtsson

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

Underskrifter

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

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

Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-05-18

Anslag sätts upp 2016-05-26 Sista dag för överklagande 2016-06-16

Anslag tas ner

Förvaringsplats för 
protokollet

Stadshuset, stadsledningsförvaltningen

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

Suzanna Bengtsson
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§83 Information från en resa med Toleransprojektet till Polen
§84 Meddelanden
§85 Val av nämndeman (S) i Göteborgs tingsrätt för valperioden 2016-2019

§86 Godkännande av exploateringsavtal 12-2016 avseende genomförande av detaljplan 
för Livered 1:23, Streteredsvägen i Kållered

§87 Antagande av detaljplan för Livered 1:23, Streteredsvägen i Kållered
§88 Svar på interpellation (L) om hur de riktade medlen för skolutflykter används
§89 Månadsrapport april 2016
§90 Interpellation (L) till kommunstyrelsens ordförande om RIA Mölndal

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-05-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83

Information från en resa med Toleransprojektet till Polen

Ärendet
Dagens sammanträde
Anders Karlsson (KD), tillsammans med elever som deltagit i Toleransprojektet, informerar 
om den studieresa i mars 2016 som elever och personal i Toleransprojektet gjorde till Polen. 
Syftet med resan var att erbjuda eleverna tillfälle att på plats öka sin kunskap och förståelse 
för andra världskriget och dess konsekvenser, bl.a. Förintelsen.
 
Toleransprojektet har genomförts för tredje läsåret i rad i Mölndals stad, för att unga ska ges 
möjlighet att utveckla sin förmåga att tänka, resonera, göra val och agera baserade på 
demokratiska och toleranta värderingar. Deltagande har varit elever i årskurs 8 och 9 från 
Almåsskolan, Sinntorpsskolan och Skånhällaskolan samt personal från skola, fritidsgård och 
fältgrupp.
 
Ordföranden tackar för en intressant och väl genomförd föredragning.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84

Meddelanden

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendet
1. Kvartalsrapport mars 2016. (Dnr KS 161/16)    
           
2. Tekniska nämndens redovisning av trafikolycksstatistik i Mölndal 2011-2015. (Dnr KS 
203/16)            
 
3. Vård- och omsorgsnämndens redovisning av ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 2015. 
(Dnr KS 333/15)
 
4. Utdrag ur Räddningstjänsten Storgöteborg, förbundsfullmäktiges, protokoll den 7 april 
2016 § 4 - Maria Rantsi (M) väljs till vice ordförande i förbundsfullmäktige t.o.m. 2018 och   
§ 5 – Sven-Ove Johansson (S) väljs till ledamot i förbundsstyrelsen t.o.m. 2018.
 
5. Räddningstjänsten Storgöteborgs Årsredovisning 2015.
 
6. Förbos Årsredovisning 2015.                 
 
7. Högsta Förvaltningsdomstolens beslut avseende överklagande av kommunstyrelsens beslut 
den 2 april 2014, § 80, angående Beslut om de kommunala bolagens verksamhet år 2013. 
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande 
står därmed fast. Överklagandet avslås. (Dnr KS 229/14)
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

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

Beslut
Pernilla Övermark (S), Ridläraregatan 4 C, 431 62 Mölndal, väljs till ny nämndeman vid 
Göteborgs tingsrätt, för återstående tjänstgöringstid.

Ärendet
Göteborgs tingsrätt anmäler i en skrivelse den 8 april 2016 att Maka Achalbedachvili (S) 
avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman, och att Mölndals stads kommunfullmäktige ska utse 
en ny nämndeman för återstående tjänstgöringstid.

Förslag till beslut
Till ny nämndeman föreslås Pernilla Övermark (S), Ridläraregatan 4 C, 431 62 Mölndal.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Pernilla Övermark (S) kan väljas till ny nämndeman och finner att så 
sker.

Expedieras till 
Göteborgs tingsrätt, Pernilla Övermark, förtroendemannaregistret
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86

KS 183/16
Godkännande av exploateringsavtal 12-2016 avseende 
genomförande av detaljplan för Livered 1:23, Streteredsvägen i 
Kållered

Beslut
Exploateringsavtal 12-2016 avseende genomförande av detaljplan för Livered 1:23, 
Streteredsvägen i Kållered godkänns.
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalet.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett exploateringsavtal avseende genomförandet av 
detaljplan för ett stadsradhus för Livered 1:23. Avtalsparter är Mölndals stad och AB Livered 
1:23. Avtalet reglerar bl.a. en mindre marköverlåtelse mellan stadens fastighet Livered 1:63 
och bolagets fastighet Livered 1:23 enligt röd markering på kartan. Ersättning för 
marköverlåtelse ska fastställas i ett separat avtal. Avtalet reglerar bl.a. bildande av 
erforderliga gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt avseende stadens befintliga 
vattenledning till Livered 1:15.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 april 2016, § 48.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 april 2016, § 113.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal 12-2016 samt bemyndigar 
kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund att underteckna exploateringsavtalet.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
AB Livered 1:23, planeringsutskottet
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§ 87

KS 184/16
Antagande av detaljplan för Livered 1:23, Streteredsvägen i 
Kållered

Beslut
Detaljplan för Livered 1:23, upprättad den 8 februari och reviderad den 5 april 2016, antas.

Ärendet
Detaljplanen möjliggör ett stadsradhus som rymmer fyra bostadslägenheter samt säkerställer 
befintliga utfarter mot Streteredsvägen. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2015 att detaljplan 
skulle upprättas för Livered 1:23. Samråd har genomförts under november 2015. Inkomna 
synpunkter under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. Kommunstyrelsens 
planeringsutskott beslutade i januari 2016 att ställa ut detaljplaneförslaget för granskning, som 
genomfördes under tiden 10 februari - 24 februari 2016. Resultatet av granskningen finns 
redovisat i ett granskningsutlåtande. Efter granskning har inga större ändringar gjorts.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 5 april 2016, § 49.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 april 2016, § 114, och godkände detaljplan 
för Livered 1:23, upprättad den 8 februari och reviderad den 5 april 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Livered 1:23, upprättad den 8 februari och 
reviderad den 5 april 2016.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

KS 196/16
Svar på interpellation (L) om hur de riktade medlen för skolutflykter 
används

Beslut
Interpellationen är besvarad i och med svar från skolnämndens ordförande.

Ärendet
Glenn Grimhage (L) har i skrivelse den 19 april 2016 begärt att få ställa en interpellation till 
skolnämndens ordförande Solveig Hallin (S) om hur de riktade medlen för skolutflykter 
används. Frågorna som ställs är; Hur används dessa riktade medel för utflyktsresor? Finns det 
någon uppföljning över vad pengarna går till? Hur säkerställs det från skolnämndens sida att 
skolorna får likvärdiga förutsättningar till att genomföra skolutflykter?
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har på sammanträde den 20 april 2016, § 82, beslutat att interpellationen 
får ställas.
 
Dagens sammanträde
Solveig Hallins (S) interpellationssvar är medskickat till dagens sammanträde.
 
I den efterföljande debatten deltar, förutom Glenn Grimhage (L) och Solveig Hallin (S), även 
Margareta Krakowski (L) och Ana Maria Stuparich (V).

 

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden frågar om interpellationen kan anses vara besvarad i och med svar från 
skolnämndens ordförande och finner att så sker.
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§ 89

KS 161/16
Månadsrapport april 2016

Beslut
Månadsrapporten april 2016 läggs till handlingarna.

Ärendet
Ekonomiavdelningen har upprättat en månadsrapport för april 2016. Efter april prognostiseras 
årets resultat till 67,7 mnkr. Då ingår 6,5 mnkr i form av vinster vid markförsäljning. Det är 
engångsintäkter som inte är hänförliga till den löpande driftverksamheten och sådana poster 
tas upp i prognosen först då en försäljning är genomförd. Resultatet för den ordinarie löpande 
verksamheten beräknas stanna på 61,2 mnkr. Det bör noteras att det särskilda stöd för att 
hantera flyktingsituationen som utbetalats i form av ett generellt statsbidrag inte har beaktats i 
prognosen. Mölndals andel blev nära 99 mnkr varav 91,3 mnkr redovisas som en intäkt 2016, 
medan resterande del har redovisats på 2015. För närvarande pågår en process kring hur 
statsbidraget ska disponeras och det finns därför ännu inte något underlag för att bedöma 
resultatpåverkan 2016. Riksdagen beslutade i december 2015 att genom en extra 
ändringsbudget ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. 
Statsbidraget är generellt och kommunerna beslutar själva om användningen.

Förslag till beslut
Månadsrapporten april 2016 läggs till handlingarna.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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§ 90

KS 241/16
Interpellation (L) till kommunstyrelsens ordförande om RIA Mölndal

Beslut
Interpellationen får ställas och kommer om möjligt att besvaras vid nästa sammanträde.

Ärendet
Margareta Krakowski (L) har i skrivelse den 18 maj 2016 begärt att få ställa en interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande om RIA Mölndal. Frågorna som ställs är:

 Tycker ni att Rias verksamhet är bra komplement till socialtjänstens verksamhet?

 Hur tänker ni lösa/hjälpa till att lösa Rias lokalproblem?

 Om Ria stänger sina lokaler i juni hur tänker ni ta hand om alla de behövande som finns i 
kommunen och som besöker Rias verksamhet idag?

 
Dagens sammanträde
Kommunfullmäktige tillåter att interpellationen får ställas. Ordföranden meddelar att 
interpellationen om möjligt kommer att besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde.
 

Expedieras till 
Kommunstyrelsens ordförande
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