
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IJ Mölndals stad Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
20 15-06-17

Plats och tid Mölndals stadshus. kommunfullmktigesalen kl. 18:00 - 21:30

Beslutande ledamöter Sven-Ove Johansson (S), ordffirande
Maria Rantsi (M). vice ordförande
Kader Hamakarim (MP). 2:e vice ordförande
Marie Osth Karlsson (5)
RalfLorentzon (S)
Pernilla Overmark (5)
Tomas Angervik (S)
Elpida Georgitsi (S)
Raymond Carlsson (S)
Ulla-Britt Thor (5)
Therese Aronius (S)
Karin Vedlin (S)
Patrik Karlsson (5)
Stefan Gustafsson (S)
Solveig Hallin (5)
Ove Dröscher (5)
Gun Kristiansson (S)
Bernt A Runberg (5)
Rasha Riad Sandén (5)
Lennart Wallensäter (5)
Jennie Rodin (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)
Kenneth Wattin (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Johan AhIsell (M)
Gerhard Bengtsson (M)
Arne Woxlin (M)
Peter Librell (M)
Elin Andersson (FP)
Margareta Krakowski (FP)
Glenn Grimhage (FP)
Marcus Claesson (FP)
Delaram Esmaeili (FP)
Maria Martini (C)
Eric Nilsson (C)
Ingemar Johansson (C)
Fredrik Mellbin (SD)
Kjell-Åke Jönsson (SD)
Joel Olsson (SD)
Tobias Hellström (SD)
Safia Omar Abdi (MP) ersätter My Blomgren (MP)
Anders Dahlgren (MP) ersätter Ulla-Carin Moberg (MP)
André Zeidan (KD) ersätter Rose-Marie Sjöholm (KD)
Joakim Wikström (FP) ersätter Bertil Levin (FP)
Rune Nilsson (SD) ersätter Ilona Michalowski (SD)
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Mölndals stad
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunful imäktige
Sammanträdesdatum
20 15-06-17

Mikael Brodin (SD) ersätter Peter Bjellheim (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Paragrafer

Christian Hansson (S)
Estelle Hwatz (S)
Kaj Johansson (S)
Shahla Alamshahi (S)
Jasmine Znar Machiani (5)
Käre Widenqvist (S)
Lovisa Ramb jet (S)
Natiya Ibrahim (MP)
Jerker Halling (V)
Anders Enelund (M)
Isabelle Vramsten (M)
Jan Jacobsson (M)
Bengt Hedberg (M)
Kjell Karlson (FP)
Sara Janhäll (C)
Ulla Godin (SD)

Häkan Ahlström, Stadsdirektör
Tannaz Ghaderi, Kommunsekreterare

Marie Östh Karlsson
Marcus Claesson

Stadshuset 2015-06-25 0$:O0

§96-112

Sekreterare

Ordffirande

Justerande

Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans
Sam manträdesdatu m

Anslag sätts upp
Förvaringspiats får
protokollet
Underskrift

Kommunfullmäktige
20 15-06-17

.7..................
Tannaz Ghaderi

Anslagtasner /—,‘—/?

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Mölndals stad Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
20 15-06-17

Innehål Isförtec k n ing
§96 Information om ett ungdoms- och demokratiprojekt i Zambia
§97 Förvaltningspresentation - Kultur- och fritidsförvaltningen
§98 Meddelanden
§99 Yttrande över Revisionsrapport; Granskning av stadens framtida

kompetensfZ5rsörj ning
§100 Yttrande över Revisionsrapport; Granskning av stadens bostadsförsörjning
§101 Begäran om dispens för fortsatt förordnande som nämndeman i Tingsrätten,

Göteborg
§102 Ny IT-säkerhetspolicy i Mölndals stad
§103 Energi- och ktimatplan för Mölndal stad
§104 Godkännande av försäljning av fastigheten Hårddisken 1, Jolenområdet, avtal

58-2014
§105 förändrade regler för bidrag enligt stadens åtgärdsplan avseende trafikens

miljöstörningar
§106 Kommunfullmäktiges mål och indikatorer 2016
§107 Nämndernas utgiftstak 2016
§108 Investeringsbudget 2016 samt plan 20 17-2018
§109 Kommunal utdebitering 2016
§110 Motion om Intreprenad—vara eller icke vara? Ökad frihet att välja eller välja

bort stadens service.
§ 111 Motion om att låta datorerna göra nytta i Chipata i Zambia istället
§112 Månadsrapport maj 2015

Justerandes sign f’4__ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
fJ Mölndals stad Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
20 15-06-17

§ 96

Information om ett ungdoms- och demokratiprojekt i Zambia

Ärendet
Dagens sammanträde
Presentationen om ett ungdoms- och demokratiprojekt i Zambia utgår på grund av tekniska
problem.

Justerai des sign (1.7 Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
J Mölndals stad KommunfutliTläktige

Sammanträdesdatum
20 15-06-17

§ 97

Förvaltningspresentation - Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendet
Dagens sammanträde
Kultur- och fritidsförvaltningen presentation utgår på grund av tekniska problem.

Justerandes sign “]_ Utdragsbestyrkande/4/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
!; Mölndals stad Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
20 15-06-17

§ 98

Meddelanden

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendet
1. Redovisning av Skogsbruksptan 2011-2014 (Dnr KS 144/15).

2. Redovisning av social- och arbetsmarknadsnämndens ej verkställda beslut kv. 4, 2014 och
kv. 1, 2015 (DnrKS 192/14,313/15).

3. förvaltningsrättens dom avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 17
december 20l4, § 173, angående programförklaring Majoritet Mölndal. förvaltningsrätten
avslår överklagandet. (Dnr KS 4 15/14).

Justerandes sign ttdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Mölndals stad Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
20 15-06-17

§ 99

KS 149/15
Yttrande över Revisionsrapport; Granskning av stadens framtida
kompetensförsörjning

Ses lut
Yttrandet över revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Ärendet
Revisorerna har begärt in ett yttrande gällande “Granskning av stadens framtida
kompetensförsörjning” (Revisorernas Dnr: REV 23/1 4).

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och
kompetensutveckl ing. Att kommuner har medarbetare med rätt kompetens är avgörande för
hur väl de fungerar och når sina mål. Strategisk kompetensförsörjning handlar om att
systematiskt analysera vilken kompetens staden behöver på kort och på lång sikt för att klara
sina nuvarande och framtida uppgifter. Stadens revisorer har utfört en granskning som syftar
till att bedöma om kommunstyrelsen har försäkrat sig om ett ändamålsenligt arbetssätt med
avseende på kompetensförsörjning. Rapporten visar att det för närvarande saknas en
kommunövergripande strategi för kompetensförsörjning, och menar att denna avsaknad av en
kommungemensam kompetensförsörjningsplan är en brist för staden. De ser positiv på det
initierade arbetet av en övergripande kompetensförsörjningsplan.

Revisorerna rekommenderar att staden fastställer strategier och riktlinjer för det övergripande
arbetet med att rekrytera, utveckla, och behålla den kompetens som behövs.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsLitskott har behandlat ärendet den 14 april
2015, § 12, och förestår att ge HR-avdelningen i uppdrag att, enligt revisorernas
rekommendationer (REV 23/14), sammanställa en övergripande komptensförsörjningsplan.
Planen ska innehälla en nulägesbeskrivning, analys, och strategier för att klara
kompetensförsörjningen pä tillfredställande sätt nu och framöver. HR-avdelningen ska
utveckla rutiner för systematiskt kunna följa upp, analysera, och utveckla strategier i
samarbete med förvaltningarna.

En första plan ska vara framtagen till den 31 december 2015. Rutiner för hur samspelet
mellan förvaltningar och kommunövergripande ska tas fram till den 31 mars 2016.

Kommunfullmäktige har den 22 april 2015, § 65, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för
yttrande.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3juni 2015, § 137, och antar yttrandet över
revisionsrapporten och överlämnar det till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
20 15-06-17

Förslag till beslut
Yttrandet över revisionsrapporten läggs titi handlingarna.

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

Expedieras till
Revisorerna, kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
‘ Mölndals stad Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
20 15-06-17

§ 100

KS 154115
Yttrande över Revisionsrapport; Granskning av stadens
bostadsförsörjning

Beslut
Yttrandet över revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mölndals stad har EY granskat stadens arbete
med bostadsförsörjning. Granskningen avser kommunstyrelsen.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 22 april 2015, § 64, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för
yttrande.

Stadsbyggnadsförvattningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2015.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3juni 2015, § 138, och antar yttrandet över
revisionsrapporten och överlämnar det till kommunfullmäktige för kännedom.

Förslag till beslut
Yttrandet över revisionsrapporten läggs till handlingarna.

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

Expedieras till
Revisorerna, planeringsutskottet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-06-17

§ 101

KS 311115
Begäran om dispens för fortsatt förordnande som nämndeman i

Tingsrätten, Göteborg

Beslut
Hans Johansson (S) får dispens för fortsatt förordnande som nämndeman t.o.m. den 31
december 2015.

Ärendet
Hans Johansson (S) har den 5 juni 2015 begärt dispens för fortsatt förordnande som
nämndeman vid Tingsrätten Göteborg året ut. Kommunfullmäktige i den kommun som
nämndemannen flyttar från ska besluta i frågan.

Förslag till beslut
Sven-Ove Johansson tS) föreslår att Hans Johansson (5) får dispens för fortsatt förordnande
som nämndeman t.o.m. den 31 december 2015.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Sven-Ove Johanssons (5) förslag till beslut kan antas och finner att så
sker.

Expedieras till
Tingsrätten Göteborg, Hans Johansson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Il Mölndals stad Kommunful imäktige

Sammanträdesdatum
2015-06-17

§ 102

KS 147115
Ny IT-säkerhetspolicy i Mölndals stad

Beslut
Reviderad IT-säkerhetpolicy för Mölndals stad antas.

Ärendet
Nu gällande IT-säkerhetspoticy för Mölndals stad antogs av kommunfullmäktige den 18
januari 2006. Behov finns av en aktuell och tidsenlig IT-säkerhetspolicy. Den ska innehålla
korrekt och aktuell information till kommunens anställda, näringsliv och medborgare enligt
offenti ighetsprinc ipen.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 201 5.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20maj 2015, § 61.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3juni 2015, § 140.

Förslag till beslut
Reviderad IT-säkerhetpolicy för Mölndals stad antas.

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

Expedieras till
Stadsledningsförvaltningen

Justerandessigj Utdragsbestyrkande

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

t Mölndals stad Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
20 15-06-17

§ 103

KS 304112
Energi- och klimatpian för Mölndal stad

Beslut
Energi- och klimatplan för Mölndal stad antas.

Ärendet
Mölndals stad ska bidra till en hållbar utveckling för transporter, energiproduktion samt
energianvändning. Energi- och klimatpianen är ett viktigt redskap i detta arbete. Den
redovisar stadens gemensamma energi- och klimatmål, strategier och prioriteringar. Energi-
och klimatplanen var tidigare integrerad med Mölndals miljömål, men behandlas nu separat
efter miljömålens antagande i april 2014.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2015, där föreslås att
kommunfullmäktige antar energi- och klimatplanen.

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen den 25 februarie 2015, § 6,
för att ge Mölndals Energi AB i uppdrag att redovisa;
dels nuvarande kapacitet, trygghet och eventuellt behov av åtgärder för ökad säkerhet på det
lokala nätet,
dels behovet av eventuella kompletterande säkerhetsåtgärder lokalt för att hantera avbrott på
nuvarande stamnät,
dels vilka åtgärder som vidtas, och kan vidtas, för att minska riskerna för befintliga ledningar
av el- och fjärrvärme i samband med bebyggelse och markarbeten.

Mölndal Energi AB:s yttrande den 21 april 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 maj 2015, § 55.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3juni 2015, § 141 och föreslår att energi- och
klimatplan för Mölndal stad antas.

Förslag till beslut
Ulrika frick (MP) och Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall på kommunstyrelsens förslag.

Hans Bergfelt (M), Marcus Claesson (FP) och Ingemar Johansson (C) föreslår att punkterna
under rubriken “Mölndals Energimål” är följande;
Till år 2022 ska....
1. Mölndal Energi AB årligen ha en uppdaterad Strategisk Anläggningsplan för elnätet samt
för fjärrvärme i syfte att säkerställa god driftsäkerhet,

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Mölndals stad
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfultmäktige
Sammanträdesdatum
20 15-06-17

2. samarbetet utvecklas med övriga aktörer i syfte att blir mindre sårbara i det fall avbrott
skulle ske på stamnät eller regionnät. Ledningsnätet lokalt mellan Krokslätt och Rävekärr
mottagningsstationer ses över,
3. utsläppen av växthusgaser i Mölndat uppgår till högst 2,9 ton C02-ekvivalenter/invånare
och år,
4. fördelningen av bränsle vid Riskulla kraftvärmeverk ska vara minst 80 procent förnybart
(där torv kan ingå) och maximalt två procent olja av totalt tillförd energi,
5. produktionen av förnybar elenergi inom kommunen öka,
6. i princip all olja för normal uppvärmning vara utbytt,
7. genomsnittsutsläppen av koldioxid från bilar vara max 95 g/km,
8. andelen personresor som utförs med cykel vara minst 12%, gång minst 18%
ocWkollektivtrafik minst 25 %.

Samtidigt föreslås att i texten på sid 5 under rubriken “Distribution och driftsäkerhet” tillförs
följande text efter femte stycket:
Vad avser avbrott på stamnätet för elkraft måste stadenlMölndal Energi AB Lita till Svenska
Kraftnät och deras distributionsansvar. Motsvarade gäller för det regionala nätet (fortum).
Detta innebär att ett nära samarbete med andra aktörer krävs för att bli mindre sårbara ifall
avbrott skulle ske på stamnät eller regionala nät. När det gäller det lokala nätet har Mölndals
Energi AB god driftsäkerhet i sina mottagningsstationer som transfererar ner högspänning till
mellanspänning. Även ledningsnätet mellan dessa stationer är strategiskt viktigt.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; dels kommunstyrelsens förslag,
dels Hans Bergfelts (M) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till
Mölndal Energi AB, stadsledningsförvaltningen

UtdragsbestyrkandeJusterandes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

! Mölndals stad Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
20 15-06-17

§ 104

KS 283115
Godkännande av försäljning av fastigheten Hårddisken 1,

Jolenområdet, avtal 58-2014

Beslut
försäljning av fastigheten Hårddisken 1, enligt avtal 58-20 14, godkänns.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn Marklund
bemyndigas att underteckna köpeavtalet.

1 händelse av formella hinder i samband med försäljningens genomförande bemyndigas
kommunstyrelsen att godkänna erforderliga justeringar i avtalstext och/eller övertåtetse av
egendomen till annan juridisk person.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Armatec AB har rekommenderats av näringslivsutskottet, i beslut 20 14-09-15, för etablering
inom Jolenområdet.

Armatec AB är ett företag inom Bygg/VVS/Energi/Industri och avser, som ett steg i
företagets expansion, uppföra ett nytt huvudkontor för sin verksamhet i Jolens
verksamhetsområde. Armatec AB har som policy att inte äga och förvalta några fastigheter
själv och genomför därför projektet i samarbete med Platzer fastigheter AB som kommer att
uppföra den nya byggnaden och äga fastigheten Hårddisken 1 genom sitt koncernbolag AB
Platzer Sampi. Armatec AB har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Platzer.

fastighetens areal är 8 194 kvm och köpeskillingen är 11 061 900 kronor (1 350 kr/kvm).

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 19maj 2015, § 51.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3juni 2015, § 154.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av fastigheten Hårddisken 1, enligt avtal 58-
20 14.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

‘ Mölndals stad Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
20 15-06-17

Kommunstyrelsens ordR5rande Marie Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn Marklund
bemyndigas att underteckna köpeavtalet.

1 händelse av formella hinder i samband med fiirsäljningens genomförande bemyndigas
kommunstyrelsen att godkänna erforderliga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av
egendomen till annan juridisk person.

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

Expedieras till
Armatec AB, planeringsutskottet

Justerandes.sign Utdragsbestyrkande

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LI Mölndals stad Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2015-06-17

§ 105

KS 208115

Förändrade regler för bidrag enligt stadens åtgärdsplan avseende
trafikens miljöstörningar

Beslut
Reglerna för utbetalning av bidrag för fönsteråtgärder i stadens “Åtgärdsplan avseende
biltrafikens miljöstörningar - etapp II” ändras. Inom ramen för budgeterade medel lämnas
bidrag med en fast summa på 2 500 kr per kvadratmeter fönsteryta som behöver åtgärdas,
samt 1 000 kr per ventilationsdon som behöver åtgärdas.

Ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår att reglerna för bidrag enligt stadens “Ätgärdsplan avseende
biltrafikens miljöstörningar — etapp II” ändras. Nuvarande regler för bulleråtgärder innebär att
för tilläggsrutor utgår 100 % bidrag från staden, medan stadens bidrag för byte till
treglasfönster är motsvarande kostnader för tilläggsrutor +50 % av merkostnaden för
fönsterbytet. Förslaget är att bidrag istället ska ges som en fast summa, med 2 500 kr per
kvadratmeter fönsteryta som behöver åtgärdas, samt 1 000 kr per ventilationsdon som behöver
åtgärdas.

förändringen är nödvändig dels för att underlätta hanteringen av bidrag för bulleråtgärder,
eftersom betydligt fler bostäder per år måste åtgärdas om milj ömålet om att alla bostäder som
omfattas av planen ska ha åtgärdats till 2022. Dessutom behövs förändringen för att stadens
kostnader för åtgärder inte ska öka orimligt mycket i förhållande till tidigare beslut i
kommunfullmäktige. Med de gamla reglerna beräknas ett fullskaligt genomförande av planen
för staden kosta ca 40 mnkr, men med de föreslagna reglerna stannar kostnaden på ca 23
mnkr. Den ursprungliga kostnadsbedömningen när planen antogs av kommunfullmäktige
2002 var ca 20 mnkr, med inventerings- och efterkontrollskostnader medräknade.

Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 30 mars 2015, § 23.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 april 2015, § 46, och
överlämnar ärendet till budgetberedningen för vidare bedömning i frågan.

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 25 maj 2015, § 8.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 164.

Justerandes sign / (‘4<... Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
II Mölndals stad Kommunfullmäktigee Sammanträdesdatum

2015-06-17

Förslag till beslut
Kommunfutlmäktige ändrar reglerna för utbetalning av bidrag för fönsteråtgärder i stadens
“Åtgärdsplan avseende biltrafikens miljöstörningar - etapp Il”. Inom ramen för budgeterade
medel lämnas bidrag med en fast summa på 2 500 kr per kvadratmeter fönsteryta som behöver
åtgärdas, samt 1 000 kr per ventilationsdon som behöver åtgärdas.

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

Expedieras till
Tekniska nämnden, ekonomiavdelningen

Justerandes s,ij tJtdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

IJ Mölndals stad Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-06-17

§ 106

KS 263115

Kommunfullmäktiges mål och indikatorer 2016

Beslut
Mål samt indikatorer med värden för år 2016 fastsälls i enlighet med upprättat förslag.

Ärendet
Staden tillämpar sedan 2011 en särskild modell för mål och uppföljning med fokus på
övergripande styrning. Kommunfullmäktige antog Mötndal Vision 2022 den 18 september
2013, § 120. Visionen ger bättre möjligheter och ställer högre krav på att samordna insatser
över organisatoriska gränser. Som ett led i den successiva anpassningen till visionsstyrning är
de aktuella verksamhetsmålen i budget/plan gemensamma. 1 linje med modellen fastställs
även tillhörande indikatorer med värden.

Ärendets behandling
Stadstedningsförvaltningen har i samråd med stadsdirektörens ledningsgrupp presenterat
förslag till mål och indikatorer med värden. Bedömningen är att kontinuitet krävs i
utvecklingen av måtstyrningen och de elva föreslagna målen är därför desamma som gällt
sedan beslut i fullmäktige den 19 november 2014, § 127. Indikatorer med värden har under
våren setts över för att säkra mätbarhet och reLevans. Förslaget presenterades på
budgetberedningens budgetupptakt den 5-6 maj som ett led i den process som pågår för att
utveckla styrning och samordning. Budgetberedningen har granskat och justerat det
upprättade förslaget.

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 25 maj 2015, § 12.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3juni 2015, § 168 och föreslår att
kommunfullmäktige fastställer mål samt indikatorer med värden för år 2016 i enlighet med
upprättat förslag.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (5), Bernt A Runberg (S), Tomas Angervik (S), Ulrika Frick (MP),
Marie Lindqvist (V) och Peter Berg Johnson (KD) föreslår bifall på kommunstyrelsens
förslag.

Hans Bergfelt (M), Marcus Claesson (FP) och Ingemar Johansson (C) föreslår bifall på
Alliansens förslag på kommunfullmäktiges mål och indikatorer 2016. Se bilaga E.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad Kommunfuitmäktige
Sammanträdesdatum
2015-06-17

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels kommunstyrelsens förslag, dels Hans
Bergfelts (M) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Hans Bergfelt (M), Gabriela Nilsson (M), Kajsa Hamnén (M), Maria Rantsi (M) Johanna
Rantsi (M), Merjem Maslo (M), Kristian Vramsten (M), Carina Gustafsson (M), Kenneth
Wallin (M), Marcus Ewerstrand (M), Johan Ahisell (M), Gerhard Bengtsson (M), Arne
Woxlin (M), Peter Librell (M), Marcus Claesson (FP), Elin Andersson (FP), Joakim
Wikström (FP), Margareta Krakowski (FP), Glenn Grimhage (FP), Delaram Esmaeili (FP),
Ingemar Johansson (C), Maria Martini (C) och Eric Nitsson (C), reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget förslag.

Expedieras till
Samtliga nämnder, kommunstyrelsens utskott, stadsledningsförvaltningen,
ekonomiavdelningen

Justerandessign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KiK Mölndals stad Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
20 15-06-17

§ 107

KS 264115
Nämndernas utgiftstak 2016

Beslut
Totalt 3 220,6 mnkr fördelas som utgiftstak för nämnderna. Utöver det finns centralt avsatt
kompensation för del av löneökningar 2016 motsvarande totalt 14,0 mnkr. Dessa medel
fördelas enligt beslut av kommunstyrelsen genom arbetsgivar- och organisationsutskottet.

Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas utgiftstak för 2016 enligt följande:

• Byggnadsnämnden 14,7 mnkr
• Kommunfullmäktige och övriga nämnder 1 1,3 mnkr
• Kommunstyrelsen 161,7 mnkr
• Kultur- och fritidsnämnden 142,6 mnkr
• Miljönämnden 10,4 mnkr
• Skolnämnden 1 242,2 mnkr
• Social- och arbetsmarknadsnämnden 255,6 mnkr
• Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 145,7 mnkr
• Tekniska nämnden, afflirsdrivande verksamhet -4,0 mnkr
• Utbildningsnämnden 284,3 mnkr
• Vård- och omsorgsnämnden 956,1 mnkr

Totalt 3 220,6 mnkr

Inför höstprocessen ges utbildningsnämnden i uppdrag att se över kopplingen mellan befintlig
verksamhet och nu aktuell statsbidragsfinansiering.

Inför höstprocessen ges sko Inämnden i uppdrag att se över förutsättningarna för att starta en
familjecentral 1 Fässbergsskolan.

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

Ärendets behandling
Budgetberedningen har under våren 2015 diskuterat resultatmål och fastställande av
totalt utrymme för fördelning mellan nämnderna. Ovriga förutsättningar framgår av
tjänsteskrivelse med bilagor.

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 25 maj 2015, § 13.

Justerande / t”L::._ Utdragsbestyrkande
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Mölndals stad
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
20 15-06-17

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3juni 2016, § 169 och föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att fördela totalt 3 220,6 mnkr som utgiftstak för nämnderna.
Utöver det finns centralt avsatt kompensation för del av löneökningar 2016 motsvarande totalt
14,0 mnkr. Dessa medel fördelas enligt beslut av kommunstyrelsen genom arbetsgivar- och
organisationsutskottet.

Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas utgiftstak för 2016 enligt följande:

• Byggnadsnämnden
• Kommunfullmäktige och övriga nämnder
• Kommunstyrelsen
• Kultur- och fritidsnämnden
• Miljönämnden
• Sko lnämnden
• Social- och arbetsmarknadsnämnden
• Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet
• Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet
• Utbildningsnämnden
• Vård- och omsorgsnämnden

Totalt

14,7 mnkr
11,3 mnkr

161,7 mnkr
142,6 mnkr
10,4 mnkr

1 242,2 mnkr
255,6 mnkr

145,7 mnkr
-4,0 mnkr

284,3 mnkr
956,1 mnkr

3 220,6 mnkr

Inför höstprocessen ges utbildningsnämnden i uppdrag att se över kopplingen mellan befintlig
verksamhet och nu aktuell statsbidragsfinansiering.

Inför höstprocessen ges skolnämnden i uppdrag att se över förutsättningarna för att starta en
familjecentral i Fässbergsskolan.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (5), Bernt A Runberg (5), Tomas Angervik (S), Ulrika Frick (MP),
Marie Lindqvist (V) och Peter Berg Johnson (KD) föreslår bifall på kommunstyrelsens
förslag.

Hans Bergfelt (M) föreslår bifall på Moderateraternas förslag till utgiftstak för 2016. Se bilaga
3.
Marcus Claesson (FP) föreslår bifall på Folkpartiets förslag till utgiftstak för 2016. Se bilaga
C.
Ingemar Johansson (C) föreslår bifall på Centerpartiets förslag till utgiftstak för 2016. Se
bilaga D.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut; dels kommunstyrelsens förslag,
dels Hans Bergfelts (M) förslag, dels Marcus Claessons (FP) förslag och dels Ingemar
Johanssons (C) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justcrandepsin;’
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-06-17

Reservation
Hans Bergfelt (M), Gabriela Nilsson (M), Kajsa Hamnén (M), Maria Rantsi (M), Johanna
Rantsi (M), Merjem Maslo (M), Kristian Vramsten (M). Carina Gustafsson (M), Kenneth
Wallin (M), Marcus Ewerstrand (M), Johan Ahisell (M). Gerhard Bengtsson (M), Arne
Woxlin (M), Peter Librell (M), Marcus Claesson (FP), Elin Andersson (FP), Joakim
Wikström (FP), Margareta Krakowski (FP), Glenn Grimhage (FP), Delaram Esmaeiti (FP),
Ingemar Johansson (C), Maria Martini (C) och Eric Nilsson (C), reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget förslag.

Expedieras till
Samtliga nämnder, kommunstyrelsens utskott, ekonomiavdelningen

Justerandesign. Utdragsbcstyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

IJ Mölndals stad Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
20 15-06-17

§ 108

KS 265/15
lnvesteringsbudget 2016 samt plan 2017-2018

Beslut
Investeringsbudget för år 2016, samt plan 2017—2018 fastställs, i enlighet med upprättat
förslag i bilaga A som omfattar 425,6 mnkr 2016, 450,3 mnkr i plan 2017 och 540,5 mnkr i
plan 2018. För inkomster för försäljningar av anläggningstillgångar finns upptaget 45,3 mnkr
2016, 142,1 mnkr 2017 samt 120,0 mnkr2Ol8.

Ärendet
Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av stadens ekonomi.
1 driftbudgeten fastslås nämnders och styrelsers ekonomiska ramar som i Mölndals stad kallas
kommunbidrag. Kommunbidragen ska täcka de olika verksamheternas kostnader för till
exempel personal, material och köpta tjänster.

1 investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna, till exempel byggande av nya
förskolor. En investering medför ökade driftkostnader som belastar driftbudgeten under hela
nyttjandeperioden, till exempel i form av avskrivningar och reparationer.

Ärendets behandling
Ekonomiavdelningen och en grupp av tjänstemän från flera olika förvaltningar har
sammanställt förslag till investeringsbudget för 2016 samt plan 2017—2012.
Budgetberedningen har granskat och j usterat det upprättade förslaget.

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 25 maj 2015, § 14.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3juni 2014, § 170 och föreslår att
kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2016, samt plan 2017—2018, i
enlighet med upprättat förslag i bilaga A som omfattar 425,6 mnkr 2016, 450,3 mnkr i plan
2017 och 540,5 mnkr i plan 2018. För inkomster för försäljningar av anläggningstillgångar
finns upptaget 45,3 mnkr 2016, 142,1 mnkr 2017 samt 120,0 mnkr 201$.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), Bernt A Runberg (S), Tomas Angervik (S), Ulrika Frick (MP),
Marie Lindqvist (V) och Peter Berg Johnson (KD) föreslår bifall på kommunstyrelsens
förslag.

Hans Bergfelt (M) föreslår bifall på Moderaternas förslag till investeringsbudget 2016
samt plan 2017-2018. Se bilaga B.

Ingemar Johansson (C) föreslår bifall på Hans Bergfelts (M) förslag.

Justerandes ign Lfrn... Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad Kommunfultmäktige
Sammanträdesdatum
20 15-06-17

Marcus Claesson (FP) föreslår bifall på Folkpartiets förslag till investeringsbudget 2016
samt plan 2017-2018. Se bilaga C.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; dels kommunstyrelsens förslag,
dels Hans Bergfelts (M) förslag och dels Marcus Claessons (FP) förslag. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsen förslag.

Reservation
Hans Bergfelt (M), Gabriela Nilsson (M), Kajsa Hamnén (M), Maria Rantsi (M), Johanna
Rantsi (M), Merjem Maslo (M), Kristian Vramsten (M), Carina Gustafsson (M), Kenneth
Wallin (M), Marcus Ewerstrand (M), Johan Ahlsell (M), Gerhard Bengtsson (M), Arne
Woxlin (M), Peter Librell (M), Marcus Claesson (FP), Elin Andersson (FP), Joakim
Wikström (FP), Margareta Krakowski (FP), Glenn Grimhage (FP), Delaram Esmaeili (FP),
Ingemar Johansson (C), Maria Martini (C) och Eric Nilsson (C), reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget förslag.

Expedieras till
Samtliga nämnder, kommunstyrelsens utskott, ekonomiavdelningen

Justerik
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I Mölndals stad Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
20 15-06-17

§ 109

KS 266115

Kommunal utdebitering 2016

Beslut
Den kommunala utdebiteringen fdr 2016 ska vara 20 kr och 26 öre.

Ärendet
Kommunal utdebitering/kommunalskatt är i Sverige en skatt som tas ut av kommuner etter
landsting. Den kommunala inkomstskatten är proportionetl och betalas sedan mitten av 1980-
talet endast av fysiska personer. Skattesatsen anges ofta i kronor per intjänad hundralapp.

Kommunfullmäktige fastställde ijuni 2014 den kommunala utdebiteringen för innevarande år
(2015) till 20 kr och 26 öre.

Ärendets behandling
Kommunstyretsens budgetberedning har behandtat ärendet den 25 maj 2015, § 14.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3juni 2015, § 171 och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2016 ska vara 20 kr och
26 öre.

Förslag till beslut
Marie Östh Kartsson (5), Bernt A Runberg (5), Tomas Angervik (S), Ulrika Frick (MP),
Marie Lindqvist tV), Peter Berg Johnson (KD), Marcus Claesson (FP) och Ingemar Johansson
(C) föreslår bifall på kommunstyrelsens förslag.

Hans Bergfelt (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen
för20l6skavara20kroch 16 öre.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; dels kommunstyrelsens förslag,
dels Hans Bergfelts (M) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Hans Bergfett (M), Gabriela Nilsson (M), Kajsa Hamnén (M), Maria Rantsi (M), Johanna
Rantsi (M), Merjem Maslo (M), Kristian Vramsten (M), Carina Gustafsson (M), Kenneth
Wallin (M), Marcus Ewerstrand (M), Johan AhIsell (M), Gerhard Bengtsson (M), Arne
Woxlin (M) och Peter Librell (M) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån
för eget förslag.

Justerandes ign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I Mölndals stad Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
20 15-06-17

Expedieras till
Samtliga nämnder, kommunstyrelsens utskott, ekonomiavdelningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Mölndals stad Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
20 15-06-17

§ 110

KS 322115
Motion om Intreprenad — vara eller icke vara? Ökad frihet att välja
eller välja bort stadens service.

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Margareta Krakowski (FP), Kristian Vramsten (M) och Maria Martini (C) föreslår i en motion
daterad den 1juni 2015 om ökad frihet att välja eller välja bort stadens service.

Förslag till beslut
Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till kommunstyrelsen och finner att så sker.

Expedieras till
Kommunstyretsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Mölndals stad Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2015-06-17

§ iii

KS 323115
Motion om att låta datorerna göra nytta i Chipata i Zambia istället

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Marcus Claesson (FP), Glenn Grimhage (FP) ffireslår i en motion daterad den 15juni 2015 att
Mölndal stad startar ett samarbete med ComputerAid och ZASP i syfte att återanvända
stadens äldre fungerande datorer istället för att betala skrotning av dem.

Förslag till beslut
Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till kommunstyrelsen och finner att så sker.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign 1’I Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Mölndals stad Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2015-06-17

§ 112

KS 184/15
Månadsrapport maj 2015

Beslut
Månadsrapporten maj 2015 läggs till handlingarna.

Ärendet
Ekonomiavdelningen har upprättat en månadsrapport för maj 2015.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att månadsrapporten maj 2015 läggs till handlingarna.

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

Expedieras till
Ekonomiavdelningen

Justerandes s n Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2015-06-17, Bilaga A.

Kommunstyrelsens förslag

Investerings- och exploateringsbudgetlplan 201 6-2018

Totalt anslag t.o.m. förbr.
Betoppinii)jonerkronor för flerär. proj. 2014 2015 2016 2017 2018 2019-

för flerår.proj.

tnventarieanslag

Byggnads nämnden
1 Övriga inventarier, mätutrustning mm. 0,4 0,3 0,3

Kommunstyrelsen
2 Arbetsutskottet, inventarier 0,2 0,2 0,2
3 IT-infrastruktur 8,6 11,9 6,9
4 Planeringsutskottet, inventarier 0,15 0,05 0,1
5

Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner 0,1 0,1 0,1
6 Serviceutskottet, inventarier och maskiner 3,5 5,1 5,0

Kultur- och fritidsnämnden
Bibliotek i Mölndals centrum 2) 0,5 12,0

8 Inventarier sporthall, Undome 0,3
9 Övriga inventarier 1,7 1,1 1,1

Miljönämnden
10 Övriga inventarier 0,05 0,05 0,1

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

Social- och arbetsmarknadsnämnden
18 Övriga inventarier 0,5 0,5 0,5

Tekniska nämnden
19 Skattefinaniserad verksamhet 5,4 1,4 2,5
20 Taxefinansierad verksamhet 14,4 10,5 5,5

Utbildningsnämnden
21 Övriga inventarier 0,8 0,8 0,8

Vård- och omsorgsnämnden
22 Inventarier, nya grupp-/seMcebostäder 0,4 0,4 6,1
23 Övriga inventarier 10,5 2,9 2,9

Summa Inventarier 61,6 65,6 46,0

Övriga investeringsanslag
Tekniska nämnden

Hållbart resande
24 KollektMrafikframkomlighet 2,0 3,5 2,6
25 KollektMrafik attraktiva bytespunkter och

håtiplatser 10,3 7,6 4,1
25 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och

håliplatser, statsbidrag -2,2 -1,0 -0,8
Dels umma hållbart resande 10,1 10,1 5,9



Kommunstyrelsens förslag

Investerings- och exploateringsbudgetlplan 2016-2018

Park- och naturområden

-0,4 -0,4
1,2 7,8

1,0 1,0
12,0 12,0
-2,6 -3,0

2,5 6,0
27,0 36,7

-0,4
2,4

32 Parker & lekplatser
33 Stadspark
34 Mölndalsån, åtgärder mot översvämningar

inki. erosionsskydd
34 Mölndalsån; statligt bidrag
35 Stora ån
36 Kåfleredsbäcken
37 Motionsanläggningar
38 Nya park- och naturområden
39 Grönstråk vid ekodukt över söderleden

Delsumma park- och naturområden

Ätervinning och avfall
40 Atervinningsstationer, å-centraler, Kikås

avfallsanläggning
41 Atervinningscentral, Lindome 2)

42 Framtidens Kikås
3 Hushållsnära insamling, omlastning 21

44 Massmottagning Mölndals stad
45 Flerfackskärl till FNI villor

Delsumma avfalishantering

25,5

40,0
-18,0
25,7
34,5

22,0

25,8
21,5

11,1
25,2
25,3

13,5 9,4
-9,0

1,5

0,3
0,5 8,6

1,5 7,6 2,0
0,3 1,5 0,2

6,0 7,4
20,0

20,0

6,5 7,7 2,9

-9,0

2,0 2,0

0,5 5,0
4,2 0,5

0,2 10,0 13,0
7,3 4,6

14,2 22,1

t.o.m. förbr.

2014 2015
för flerår.proj.

Belopp i miljoner kronor

Kommunala gator och vägar
26 Trafikssäkerhet o miljäförbättrande åtgärder
26 Trafikssäkerhet o miljöförbättrande åtgärder,

investeringsbidrag
27 Utveckling befintligt bilvägnät
28 Ny stadsgata Bifrcstgatan, Frölundagatan

Göteborgsvägen
29 Utveckling av befintligt GC-nät
29 Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag
30 GC-förbind&se Gbg-vägen-Flöjelberg
31 Utveckling av nytt bilvägnät

Detsumma kommunala gator och vägar

Totalt anslag

för flerår. proj.

55,0

43,0

2016 2077 2018 2019-

13,3 13,3 15,8

53,0

42,0

15,0
-3,0
1,0
9,0

39,8

1,0 4,1 5,8
0,5 2,0 3,0

Summa Tekniska nämnden, skattefinansierat

1,7 2,0 2,0 20,0
1,5 2,0 2,0 5,0 24,0

0,9 1,4
1,5 0,9

2,0

1,4
3,8

7,5 20,9 19,7

44,6 67,7 65,4

20,0

20,0
7,7

Vatten och avlopp
46 Nya VA-ledningar 5,0 5,0 5,0
47 VA-anläggningsavgifter för icke specifika

områden inki bostäder, invbidrag -5,0 -5,0 -5,0
48 Rentddcksvatten 1,5 0,6 1,5
49 Kapacitetssäkring dricksvaften 1,0 5,0 8,0
50 Ledningsnät dricksvatten inki anläggningar 5,0 9,0 2,0
51 Ledning Lackarebäck-Brännås, diverse och

ledning Hassungared 19,0 1,0 2,0 6,0 10,0
52 Förstärkning reservvatten Häriyda 23,0 2,0 21,0
53 Ledningsnät spillvatten ink) anläggningar och

VAlD 13,0 10,0 7,0
54 Ledningsnät spillvatten inkl anläggningar och

VALD, anslutningsavgifter -8,0 -9,0 -4,0
55 Agatans avlcppspumpstation inkl. ledningar i

samband med pumpstationen 55,5 14,0 16,5 6,0 5,0 14,0
56 Ledningsnätdagvatten 2,0 3,0 3,0
56 Ledningsnät vatten-, spill- och dagvatten 23,0 27,0 27,0

Delsumma Vatten och avlopp 57,0 53,6 55,5



Kommunstyrelsens förslag
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Totalt anslag t.o.m. förbr.
Beoppimitonerkronor för flerår. proj. 2014 2015 2016 2017 2018 2019-

för flerår.proj.
58 Vatten och avlopp i exploateringsområden

VA, Esbjörn Schillersgatan -2,5 -2,5
varav utgifter 1,0 1,0
varav inkomster -2,5 -2,5

VA, Forsåker -48,8 2,0 17,7 -9,3 -59,2
varav utgifter 89,2 2,0 17,7 18,7 50,8
varav inkomster -138,0 -28,0 -110,0

VA, GårdalBarnsjön 1)
-2,0 2,0 13,0 -17,0

varav utgifter 40,0 2,0 13,0 25,0
varav inkomster -42,0 -42,0

VA, Heljered, etapp II 1)
2,7 3,9 6,3 -7,5

varav utgifter 16,1 3,9 9,3 2,9
varav inkomster -13,4 -3,0 -10,4

VA, Kvambyterassen -6,2 1,8 -0,6 -1,1 4,0 -2,3
varav utgifter 3,6 1,8 1,8
varav inkomster -9,8 -2,4 -1,1 4,0 -2,3

VA Lindome centrum -3,1 0,2 -3,3
varav utgifter 0,2 0,2
varav inkomster -3,3 -3,3

VA, Ingemantorp 1,0 -1,0
varav utgifter 8,0 1,0 7,0
varav inkomster -8,0 -8,0

VA, Kvambyvallen 1)
-1,1 6,0 -2,4 -3,4 -1,3

varav utgifter 6,9 6,9
varav inkomster -8,0 -0,9 -2,4 -3,4 -1,3

VA,Kåflered C -2,0 0,5 -2,5
varav utgifter 3,0 1,5 1,5
varav inkomster -5,0 -1,0 -4,0

VA, Kållered köpstad 1)
4,0 0,5 -2,0 -2,5

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

VA, Kängurun 1)
-6,2 -2,2 4,0

varavutgifter 1,8 1,8
varav inkomster -8,0 4,0 -4,0

VA, Lilla Fässbergsdalen -2,8 0,5 6,0 -1,9 -7,4
varav utgifter 12,0 0,5 6,0 5,5
varav inkomster -14,8 -7,4 -7,4

VA, Lunnagärden 7,0 1,5 1,0 4,5
varav utgifter 25,0 1,5 1,5 22,0
varav inkomster -18,0 -0,5 -17,5

VA, Mölndals innerstad 1)
25,2 19,6 17,0 4,6 -3,1 0,9 4,6

varav utgifter 49,8 19,6 17,0 1,0 1,0 5,6 5,6
varav intäkter -24,6 -5,6 -4,1 -4,7 -10,2

VA, Pedagogen, Ekhaga 0,2 2,0 .2,2
varav utgifter 10,2 0,2 5,0 5,0
varav inkomster -10,2 -3,0 -7,2

VA, Sjukhuset 1)
.0,1 0,8 -0,9

varav utgifter 0,8 0,8
varav inkomster -0,9 -0,9

VA, Stensjön Lackarebäck 1:7 m.fl.11
varav utgifter 4,0 2,0 2,0
varav inkomster -4,0 -2,0 -2,0

VA, Stretered 1:791 -7,6 -1,0 1,8 -1,0 -1,4
varav utgifter 1,8 1,8
varav inkomster -3,4 -1,0 -1,0 -1,4

VA, Svartnossevägen ‘) .0,7 4,3 -3,4 -0,8 -0,5 -0,3
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VA, Toltorp 7:323 (trygghetsboende)
varav utgifter
varav inkomster

VA, Ulla Lyckas väg
varav utgifter
varav inkomster

VA, Västra Balltorp, Blixås 1)

varav utgifter
varav inkomster (övertagande av
anläggning)
varav inkomster (reducerad avgift)

VA, Åby mässhalllmultihall 1)

varav utgifter
varav intäkter

VA, Äby Stallbacke U

varav utgifter
varav inkomster

Oelsumma Vatten o avlopp, exploatetIngsomräde

Summa tekniska nämnden (exkl. inventarier)

Kommunstyrelsen

Ärliga investeringsanslag
59 Förskolor och skolor, tekniska investeringar
60 Förskolor/skolor, verksamhetsanpassningar
61 Kök, tekniska investeringar och

verksamhetsanpassningar
62 Idrottsanläggningar, tekniska investeringar
63 Energieffektivisering
64 Atgärder fömyelsebar energi
65 Tekniska investeringar i övrigt fastighetsbestnd
66 Tväffhall Skedebro FNI
67 Mindre verksamhetsanpassningar

Fleråriga investeringsanslag
68 Förskolor 2)

6 Hallenskolan
70 Balltorpsskolan/Pepparedsskolan

2)

Västra/centrala Mölndal, skolutbyggnad 2)

72 Östra Mölndal, skolutbyggnad
73 Lindome, skolutbyggnad
‘4 Östra Kåltered, skolutbyggnad 2)

Sporthalt, Lindome 2)

76 Förstudie ny simhall
77 Näridrottsplatser
78 Byte av konstgräs
79 Kommunarkiv

Totalt anslag t.o.m. förbr.

förflerår.proj. 2014 2015 2016 2017 2018 2019-
för flerår.proj.

4,7 4,3 0,2 0,2
-5.4 -3,6 -1,0 -0,5 -0,3

-1,2
0,7 -5,0
0,7 1,5

-6,5
6,0 6,0 -13,8
6,0 6,0 6,0

-18,0
-1,8 -3,6

1,0 -3,0
1,0 1,0

-3,0 -3,0
-15,0 16,5 -3,0 -2,0 -11,5 -8,5
20,0 19,0 1,0

-35,0 -2,5 -4,0 -2,0 -11,5 -8,5
-85,5 42,2 21,1 -8,4 -6,9 -31,7

113,2 128,6 111,3

30,0 30,0 30,0
7,0 7,0 7,0

6,0 10,0 10,0
6,0 6,0 6,0
6,0 6,0 6,0
2,0 2,0 2,0
5,0 5,0 5,0
2,0
5,0 6,0 6,0

26,4 34,2 77,9
26,0 0,5 12,0 13,5
15,0 1,0 8,0

302,3 42,0 15,0 43,1 14,0 48,2
154,8 15,3 10,5 19,0 10,0
24,0 4.0 12,0 8
12,1 4,0 0,1 3,0 5,0
36,0 0,7 1,2 14,1 20,0

1,0 1,0
1,5 0,1 4,6

3.0

Belopp ) miljoner kronor

varav utgifter
varav inkomster

VA, Syltlöken
varav utgifter
varav inkomster

VA, Taljegården
varav inkomster

VA, Taljegården 1)

varav utgifter
varav inkomster

0,5 -1,5
0,5

-1,5

-0,7 -0,7
-0.7 -0,7
-3,4 1,0 4,6

1,0
-3,4 -4,6

0,2 -1,2
0,2

-1,0
0,5

-1,5

-1,4
-1,4

-10,2 -3,2
5,0 4,0

-15,2 -7,2
-1,0
0,2

-1,2
-4,3
2,2

-6,5
-5,4
24,0

-24,0
-5,4
-2,0

-3,6
6,0

-6,0

-6,5

-6,5
-101,8

42,0

6,0
140,0
100,0

3,0
5,5

4,5
1,5
0,5
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Totalt anslag t.o.m. förbr.
Belopp mUjonerkronor för flerår. proj. 2014 2015 2016 2017 2078 2079-

för flerår.proj.
Gunnebo slott och trädgård, orangeri 2) 5,0 2,0 2,0 1,0

81 Gunnebo, reinvesteringar 15,0 7,0 8,0
82 Gunnebo, åtgärder inför utställningen

Göteborgs Lustgårdar 1,2
Summa KS lokalförsörjnlng (exkl. Inventarier) 179,0 190,8 24.8,1

Exploateringsbudget
83 Esbjöm Schillersgatan 0,6 0,6

anläggningsarbeten .1 4,8 0,2 3,6 1,0
gatukostnadsersättning -4,6 -3,6 -1,0
mark 0,3 0,3
fastighetsbildning 0,1 0,1

84 Forsåker 20,0 20,0
anläggningsarbeten 502,0 9,0 96,0 97,0 300,0
mark 20,0 20,0
Forsåkersbron 188,1 5,1 53,0 130,0
Forsåkersbron, exploateringsbidrag från
MölnDalaAB -188,1 -5,1 -53,0 -130,0
gatukostnadsersättning -502,0 -9,0 -96,0 -97,0 -300,0

85 GårdalBarnsjön, Lindome -17,0 1,0 1,5 12,0 -31,5
anläggningsarbeten 24,0 1,0 11,5 11,5
utredningar 1,5 1,0 0,5
gatukostnadsersättning -23,0 -23,0
tastighetsbildning 0,5 0,5
försäljning -20,0 -20,0

86 Heljered etapp 1 3,5 3,5
anläggningsarbeten 3,5 3,5

87 Heljered etapp Il
anläggningsarbeten 17,9 2,0 1,6 3,0 11,3
gatukostnadsersättning -17,9 -2,0 -1,6 -3,0 -11,3

88 Ingemantorp -22,1 0,5 6,9 -29,5
arkeologi 2,0 2,0
anläggningsarbeten 20,2 2,0 18,2
utredningar 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -18,2 -18,2
befintlig anläggning Fågelsten 2,9 2,9
fastighetsbildning 0,5 0,5
försäljning -30,0 -30,0

89 Jolenområdet,totalt .70,0 -19,7 .9,9 -9,7 -10,2 -10,2 -10,3
fastighetsbildning 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
anläggningskostnad 0,6 0,1 0,5
marksanering 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -3,2 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
mark 5,7 5,7
försäljning -75,5 -25,5 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

90 Kvarnbyterassen (fd Hexion) -4,5 -0,5 4,0
anläggningskostnad 6,2 0,5 4,5 1,2
gatukostnadsersättning -6,7 -1,0 -4,5 -1,2
täckningsbidrag -4,0 -4,0

91 Kvambyvallen -38,0 -32,6 .6,0 0,1 0,1 0,4
anläggningskostnad 23,3 22,7 0,1 0,1 0,4
gatukostnadsersättning -16,7 -10,7 -6,0
mark 0,8 0,8
försäljning och täckningsbidrag -45,4 -45,4
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Totalt anslag t.o.m. förbr.
8&oppimiljcnerkmnor för f1err. proj. 2074 2015 2016 2017 2078 2019-

för flerår.proj.
92 Kållereds centrum -2,0 0,5 -2,5

anläggningskostnad 8,5 2,0 0,5 3,0 3,0
gatukostnadsersättning -7,5 -1,5 -0,5 -2,5 -3,0
försäljning -3,0 -3,0

93 Kållered köpstad
anläggningskostnad 34,0 4,0 15,0 15,0
gatukostnadsersättning -34,0 -4,0 -15,0 -15,0

94 Kängurun 21 0,0 0,0
anläggningskostnad 12,4 0,4 1,2 1,3 8,5 1,0
gatukostnadsersättning -12,6 -0,4 -1,2 -1,3 -8,7 -1,0
övrigt fvaftenledning) 0,2 0,2

95 Lilla Fässbergsdalen -29,3 42,0 3,0 -11,3 -20,0 -43,0
fastighetsbildning 0,7 0,7
anläggningskostnad 31,0 1,0 15,0 15,0
gatukostnadsersättning -35,0 -11,0 -11,0 -13,0
övrigt, arkeologi 5,0 5,0
mark 47,0 42,0 2,0 3,0
försäljning -78,0 -24,0 -24,0 -30,0

96 Lindome centrum -6,9 0,5 -7,4
anläggningskostnad 2,0 0,5 1,5
fastighetsbildning 0,1 0,1
gatukostnadsersättning -2,0 -2,0
försäljning -7,0 -7,0

97 Lunnagården 1 19,9 7,5 17,0 2,0 5,1 7,1 -18,8
fastighetsbfldning 0,4 0,1 0,1 0,2
utredningar 6,0 2,0 2,0 2,0
anläggningskostnad 66,0 2,0 64,0
gatukostnadsersättning -50,0 -50,0
mark (Äby stallar) 21,5 6,5 15,0
ny huvudgata “Lunnagårdsgatan” (Stora
Ävägen-Lunnagårdsgatan ÷ tillfällig
bussgata) 65,0 5,0 60,0
övrigt 6,0 1,0 1,0 2,0 2,0
försäljning -95,0 -95,0

98 Mölndals innerstad 49,4 -3,4 0,3 27,1 -1,6 18,4 8,6
projektorganisation 26,9 8,0 4,9 3,5 3,5 3,5 3,5
mark 4,2 3,1 1,1
planarbeten 6,4 6,0 0,2 0,2
fastighetsbildning 1,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
anläggningsarbeten 258,0 8,0 40,0 40,0 60,0 60,0 50,0
övrigt, ledningsflytt 3,5 3,5
övrigt, parkeringsavlösen 20,0 10,0 10,0
övrigt, rivning 5,0 1,0 1,0 3,0
försäljning -201,9 -25,9 -30,0 -18,0 -35,0 -38,0 -55,0
gatukostnadsersättning -65,0 -20,0 -30,0 -15,0
planavgift -8,7 -0,8 -2,6 -1,8 -1,3 -2,2

99 Pedagogen -31,5 0,3 0,7 5,5 -16,0 -22,0
anläggningskostnad 49,3 3,6 0,2 0,5 15,0 30,0
gatukostnadsersättning -26,5 -3,5 -11,0 -12,0
utredningar 0,5 0,5
flytt boilpian, ledningar mm 15,0 5,0 10,0
försäljning -70,0 -30,0 -40,0
sanering 0,2 0,2

100 Stensjön Lackarebäck 7:7 m fl
anläggningskostnad 4,0 1,0 2,0 1,0
gatukostnadsersättning -4,0 -1,0 -2,0 -1,0

&
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Totalt anslag t.o.m. förbr.
Belopp miljoner kronor för fierär. proj. 2014 2015 2016 2017 2018 2019-

för flerår.proj.
101 Sjukhuset 2 1,9 1,9

anläggningskostnad, allmän platsmark 25 2,5
gatukostnadsersättning -2,5 -2,5
anläggningskostnad, sjukhusets del av
erosionsskydd 2,0 2,0
ersättning erosionsskydd -20 -2,0
övrigt, erosionsskydd, stadens del 1,9 1,9

102 Streteredl:191 -10,2 0,1 -8,3 -2,0
fastighetsbHdning 0,2 0,2
anläggningskostnad 2,5 1,5 1,0
gatukostnadsersättning -2,5 -2,5
mark 0,1 0,1
övrigt, flytt VA 0,5 0,5
försäljning -11,0 -8,0 -3,0

103 Syltiöken 1
anläggningskostnad 1,0 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -1,0 -0,5 -0,5

104 Taljegården 1 -7,6 2,2 4,5 -5,3
anläggningskostnad 2,4 2,2 0,2
gatukostnadsersättning -2,3 -1,1 -1,2
försäljning -7,7 -3,4 -4,3

105 Taljegården II 44,2 4,5 0,2 -39,9
anläggningskostnad 22,3 14,0 8,3
arkeologi 5,5 5,5
sanering 0,2 0,2
gatukostnadsersättning -12,8 -4,5 -8,3
exploateringsbidrag, VA -5,4 -5,4
mark 3,5 3,5
försäljning -57,5 -23,0 -34,5

106 Toltorp 1:323 (trygghetsboende) -7,7 -5,2 -3,0 0,5
anläggningskostnad 0,6 0,1 0,5
planarbete 0,2 0,2
gatukostnadsersättning -0,3 -0,3
försäljning -8,5 -5,5 -3,0
mark 0,3 0,3

107 Tulebo 0,7 0,2 0,5
anläggningskostnad 0,5 0,5
utredning 0,2 0,2

108 Ulla Lyckas väg
anläggningskostnad 1,9 1,9
gatukostnadsersättning -1,9 -1,9

109 Västra Balltorp, Blixås -35,5 -10,0 1,5 -12,6 -14,4
anläggningskostnad 28,0 7,0 7,0 7,0 7,0
sanering 3,0 1,5 1,5
gatukostnadsersättning -28,C -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
övrigt, grönytor 5,0 5,0
täckningsbidrag grönytor -3,5 -3,5
försäljning 40,0 -13,0 -12,6 -14,4

110 Åby fritidsområde 5,2 1,7 7,5 2,0
anläggningskostnad 3,2 1,7 1,5
övrig markanläggning 2,0 2,0

111 Åby mässhall/multihall 7,0 1,0
anläggningskostnad 6,0 3,0 3,0
gatukostnadsersättning -6,0 -3,0 -3,0
övrigt, infrastruktur 2,0 2,0
täckningsbidrag -2,0 -2,0
övrigt, anläggningsutgift 1,0 1,0
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-9,4 -0,7
-20,0
15,0

-15,0
-20,0
33,0
30,0
15,0
-6,0
3,0

-9,0

1) Exploatenngsverksamhet, stadsbyggnadsförvaltningens prövning erfordras före igångsättning

2) l(ommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas före igångsättning,

) Exploatör bygger ut och övertåter bil staden.

-2,0 -3,0 -2,0 -1,7
-10,0 -10,0

5,0 5,0 5,0
-5,0 -5,0 -5,0

-10,0 -10,0
11,0 11,0 11,0
10,0 10,0 10,0
5,0 5,0 5,0

-2,0 -2,0 -2,0
1,0 1,0 1,0

-3,0 -3,0 -3,0
26,5 -76,8 15,1

380,3 308,2 420,5
425,6 450,3 540,5
-45,3 -142,1 -120,0

1 exploatenngswerksamhet ingår åtgärder som kommer att omktassificeras bli omsättningstillgång vid redovisnuigen, för att avraknas mot intäkter
vid försäljning av tomtmark.

Kclumnema “tom. 2014”, ‘förbr. 2015” och “2019-” innehåller endast de fleråiiga investenngsprojekt som även har utgifter 2016 eller senare

Totalt anslag t.o.m. förbr.

förflerår.proj. 2014 2015
för flerår.proj.

2016 2017 2018 2019-

-3,4 3,3 -1,0 -2,0 -2,0 -1,7
46,5 30,5 10,0 2,0 2,0 2,0

-40,5 -26,5 -10,0 -1,0 -1,0 -2,0

Belopp i miljoner kronor

112 AbyStallbacke
anläggningskostnad
gatukostnadsersättning
försäljning

113 Vision 2022 (bostäder ej områdesbestämt)
anläggningskostnad
gatukostnadsersällning
försäljning

114 Markreserv inki. styckebyggda
mark finkl fastigheter till sociala ändamål)
anläggningskostnad
gatukostnadsersäftning
förprojektering, exploateringsomr
försäljning

Summa exploatenngsverksamhet

Totalsumma
varav investeringar
varav försäljning av anl.tillgångar
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Kommentarer till investeringsbudget/plan
Inventarleanslag Skolnämnden

Byggnadsnämnden Förskolor inventarier
Investeringsmedet till inventarier för utbyggd förskola
under planeringsperioden. Av 3 mnkr år 2016 avser 2,5j Övriga inventarier, mätutrustning mm mnkr inventarier till Stallbacken.

Byggnadsnamnden har ett anslag för inventarier, mät
utrustning, programvaror samt till byte av mätbilar. Skolutbyggnad västra och östra Mölndal

Inventarier från ht 2016 till planerad skolutbyggnad.
Kommunstyrelsen

Utemiljö, förskolor/skolor och upprustning
Arbetsutskottet, inventarier för upprustning av utemiljön kring förskole- och skol-

Ett generellt anslag finns årligen för kommunstyrelsens
arbetsutskott med 0,2 mnkr.

Inventarier för ombyggnad
IT-intrastruktur Komplettering av inventarier i samband med verksam

Investeringsmedel för central IT-inftastruktur. hetsanpassningar och ombyggnad av äldre försko
tor/skolor samt upprustning av matsalar.

Planeringsutskoftet, inventarier
Ett årtigt anslag för inventarieanskaffning inklusive jJ Elevökning

planprogramvara, skrivare och skannrar. Ökat elevantal innebär inventarieanskaffning i sam
band med viss lokalutbyggnad.

Lokalförsörjning SLF, inventarier och ma
skiner Hallenskolan

Inventarier till utbyggnad av Hallenskolans andra

Serviceutskottet, inventarier och maskiner etapp.

Investeringsmedlen avser utbyte av utrustning enligt
genomförda inventedngar samt kompletterande in- Övriga inventarier, generellt anslag

Skolnämnden har, utöver ovanstående anslag, ett genevestedngar.
rellt årligt anslag att fördela inom sin verksamhet på
3,5 mnkr för varje år.

Kultur och fritidsnämnden
Social- och arbetsmarknads

Bibliotek i Mölndals innerstad - inventarier
Det nya stadsbiblioteket i Mölndals innerstad planeras namnden
stå klart under kvartal 1 år 2018. Investering i inventa
rier görs framfbralk under 2017. Övriga inventarier

Social- och arbetsmarknadsnämnden har ett anslag för
Inventarier sporthall inventarier på 0,5 mnb årligen.

Inventarier till ny sporthall i Lindome.

Tekniska nämndenÖvriga inventarier
Generellt anslag för anskaffning av inventarier inom
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Inventarier, skattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten inom tekniska
nämnden förfogar över ett generellt anslag tilt investeMiljänämnden ringar i fordon, maskiner, inventarier, mätinstrument
med mera.

Övriga inventarier
Miljönämnden har ett årligt investeringsanslag för Inventarier, taxefinansierad verksamhet
inventarier. 1 anslaget ingår kostnader för inköp av bilar titt den

taxefinansierade verksamheten. Stora förändringar
ptaneras inom avfallsområdet som påverkar kravet på
fordonsparken. Införandet av miljözon ställer krav på
kontinuerligt utbyte i fordonsparken samt införande av
fastighetsnära källsortering och insamling med fler
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fackskärl som avfallssystem för villahushåll med fler
facksfordon.

Utbildningsnämnden

jj Övriga inventarier
Utbildningsnämnden har ett årligt anslag för inventa
der.

Vård- och omsorgsnämnden
J Inventarier, nya grupp- /servicebostäder
Medel for anskaffning av inventarier till nya service-
och gruppbostäder.

Övriga inventarier
Vård och omsorgsnämnden har ett årlig generellt an
slag att fördela inom sina verksamheter. Anslaget an
vänds till största delen för anskaffning av vårdan
passade sängar och inventarier. Ar 2016 ingår anslag
till nytt verksamhetssystem.

Övriga investeringsanslag

Tekniska nämnden

KollektMrafik
Kollektiv framkomlighet

Förstudie kollektivt rafikförbindetse Mölndat-Frötunda
1 budget 2016 ingår medel till förstudie kotlektivtrafik
flirbindelse Mölndal-Frölunda. 1 målbild för kollektiv-
trafikens stomnät GMP 2035 finns förslag på att skapa
en attraktiv och kapacitetsstark ko]lektivtrafikförbin
delse mellan Mölndal och frölunda. Målbilden tyder
på att BRT (Bus Rapid Transit), kan lösa uppgiften
fram till horisontåret 2035, men på längre sikt kan det
bli aktuellt med något annat system, t ex spårväg eller
högbana. Stråket behöver utredas avseende val av kol
lektivtrafiklösning, val av sträckning, utrymmesbehov,
placering av håliplatser, koppling till befintliga och
framtida utveckling av bostäder och verksamheter m.
m.

Trimning Lackarebdcksmotet öst/flöjelbergsgatan
Utfarten från Flöjelbergsgatan mot rampen från E6 och
vidare söderut har höga belastningar på eftermiddagar
na med köbildning som följd. Detta drabbar busslinje
758 med förseningar.
Avsikten är att med trimningsåtgärder bygga ut anslut
ningen från ett körfält söderut till två, samt signalre
glera korsningen. Särskild busspdoritet läggs in i sig
nalen, så att den kan släppa igenom bussar när de an
länder mot korsningarna.

Övriga framkomtighetsbehov
Tekniska förvaltningen gör årliga framkomlighetsrun
dor med kollektivtrafikbolagen som trafikerar i Möln
dal för att identifiera behov av framkomlighetsåtgärder.

För 2016 har identifierats behov av signalreglering i
backen uppför Rygatan, den s. k. “polisbacken”, samt
breddning av utfart från bussterminalen vid Lindome
c.

J Koliektivtrafik, attraktiva bytespunkter och
hålipiatser
Ombyggnad av busshdllplatser
1 Trafikförsöijningsprogram för kollektivtrafiken i
VGR finns målet att hållplatser med mer än 100 påsti
gande ska vara anpassade senast under år 2016. 5 av
totalt 39 håliplatser återstår att anpassa från 2016 och
framåt. Antalet påstigande per hållplats är dock taget
från resvaneundersökningen 2006. Med anledning av
ökat resande sedan dess har sannolikt ytterligare håll-
platser fler än 100 påstigande per dag, och fler till
kommer framöver med ökat resande. Stadens ambition
är också att samtliga håliplatser med stombussirafik ska
anpassas, även om antalet påstigande är något lägre än
100. Det kommer därmed finnas ett kontinuerligt be
hov av att fortsatt anpassa av hållplatser.

Cyketparkeringar
Successiv utbyggnad av cykelparkeringar vid större
håltplatser och andra målpunkter. Potten för cyketpar
keringar används också för behov som successivt
framkommer efter önskemål.

Lindo,ne station - anslutningar
Inom Västsvenska paketet förlängdes perrongerna på
Lindome station och pendelparkering för bil och cykel
byggdes ut. Dessa förändringar har gett möjligheter att
skapa bättre, genare och mer tillgänglighetsanpassade
kopplingar för resenärerna ftån anslutande bussar och
de nya pendelparkeringarna till de nya plattformarna.
Det finns även behov av att skapa reservhållplatslägen
för bussar.

Håltplats Fässbergs by
När Lilla Fässbergsdalen byggs ut behöver håltplats
Fässberg byggas om till normal standard. Idag består
hållplatsen enbart av hållplatsstolpar i vägkanten.

Knutptmkt Mölndatsbro — den ideala bytespunkren
Knutpunkt Mölndalsbro har successivt förbättrats de
senaste åren med ny väntahall på övre plan, förbättrade
bullerskydd, ny passage över spårvagnshållptatsen och
realtidsinformation. Dock har väderskydden på spår
vagns/busshållplatsema på nedre plan fortfarande för
låg standard och för dålig funktion. Möjliga lösningar
för att bygga tak över hela spårvagnshållplatsen utreds
under 2015 i samband med att Knutpunktens funktion
som station för en framtida Göcalandsbana studeras.
Förbättrade väderskydd på nedre plan kan dock vara
möjligt att utföra i ett tidigare skede än en större om
byggnad av stationen.
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Kollektivtrafik, attraktiva bytespunkter och
häliplatser, stasbidrag
Inom regional infrastrukturplan finns möjlighet att söka
statsbidrag för medfinansiering av titigänglighetsan
passning av busshållplatser. Staden söker årligen med-
finansiering för de håliplatser som planeras att byggas
om.

Kommunala gator och vägar
Trafiksäkerhet- och miljöfärbättrande åtgär

der
Tekniska nämndens prioritetslista
Arsanslaget används till att arbeta med mindre trafik-
säkerhetsåtgärder i Mölndal. T.ex. göra barns skolvägar
säkrare, arbeta med gatumiljön i bostadsområden, för
bättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter
samt trafikregleringsarbete.

Hastighetsöversyn
Arbetet med att göra en hastighetsutredning för Möln
dal, Kållered, Lindome och Hällesåker enligt “Rätt fart
i staden” har påbörjats och analysen beräknas vara
färdigställd under 2015. Hastighetsutredningen kom
mer sannolikt att medföra förslag på förändrade hastig
heter på flera vägar. En del vägar kommer att få lägre
hastighet och en del vägar kommer att få högre. för att
kunna genomföra dessa hastighetsförändringar kommer
åtgärder att krävas i t.ex. nya skyltar och fysiska åtgär
der. De fysiska åtgärderna kommer behöva byggas
under ett antal år efter analysen är färdigställd.

Åtgärder mot iniljöstömingar
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2002 en
åtgärdsplan för att begränsa biltrafikens miljöstöming
ar. Budgetgränsen har passerats det senaste året. At
gärdsplanen från 2002 behöver uppdateras så den
sträcker sig 4-5 år framåt i tiden. Vi ser att det kommer
att krävas en budget för åtgärder mot milj östömingar
på ca 2,8 mnkr per år för att staden som helhet ska vara
bullersäkrad. Ätgärdsplanen omfattar åtgärder på bo
stadshus där den ekvivalenta ljudnivån uppgår till
minst 60 dBA eller med luftföroreningshalter som
överskrider gällande miljökvalitetsnormer eller riktvär
den. Genomförandet anpassas till den takt berörda
fastighetsägare gör framställning om skyddsåtgärder.

Belysning GC-vägar, ny-belysning samt utbyte
Idag har vi många Gator där belysningen lyser på ga
torna samtidigt som belysning på GC-banoma saknas.
Det behöver kompletteras med belysning på GC
banorna för att det ska bli attraktivare att cykla och
kännas tryggare.

Byte av belysningsstolparpd gator och lekplatser
Kommunen äger ca 12 000 belysningsstolpar med en
beräknad livslängd på ca 60 år. De närmaste åren måste
ca 200 belysningsstolpar bytas årligen, framförallt
gamla trästolpar som är en säkerhetsrisk. Bedömningen
är att befintlig anslagsnivå är för tåg för att klara livs
längderna på 60 år.

Trafiksignaler
Behov finns av att byta ut och investera i nya trafiksig
naler i LED-utförande, nya styrapparater och med
tryckknappslådor. Det blir också en energieffektivise
ring.

Utbyte belysningsarmatur
Arbetet med att byta ut kvicksilverarmaturer måste
fortsätta åren framöver för att vara klart inom en
treårspedod då det är förbjudet att köpa nya kvicksil
verlampor.

Styrsystein för belysning, reglering av effekt belysning
Med ett styrsystem kan man reglera effekten på belys
ningen för att optimera driftskostnaderna. Styrning av
belysningen är främst användbar under tider som be
lysningen används minst för då kan man sänka effekten
och på det sättet kan man spara energi. Vissa områden
behöver inte vara belysta med max effekt exempelvis
mellan 23:00 till 04:00 och under den perioden kan
man sänka effekten från 150 Wh till itO Wh. Med
styrsystemet kan man styra varenda ljuspunkt i staden.
Det kan nyttjas till exempel om man vill förstärka styr
kan på belysningen vid ett övergångsställe.

Trafiksäkerhet- o miljöförbällrande åtgär
der, statsbidrag
Bidrag från regional infrastmkturplan via Trafikverket
kommer att sökas för åtgärder mot miljöstömingar.

Utveckling av befintligt bilvägnät
Stätthultsliden
Slätthultslidens stödmurar och räcken håller på att rasa
och är en är en säkerhetsrisk. Slätthultsliden är i behov
av renovering och upprustning av gata och stödmurar.

Äbyvägen/idrottsvägen
1 korsningen Abyvägenfldrottsvägen är sikten idag
begränsad vilket är en trafiksäkerhetsrisk. Större fordon
har också svårt med utrymmet och har problem att
svänga in på Idrottsvägen. Korsningen bör därmed ses
över och åtgärdas.

Fredåsgatan
Upprustning av gata. Utforma en trevligare och säkrare
trafikmiljö på fredåsgatan som ansluter till Krok
slättstorg och Krokslättsfabriker.

Cirkulation Bfrostgatan-Lantbruksgatan-Frejagatan
För att förbättra framkomligheten på Bifrostgatan och
anslutande gator byggs en ny cirkulationspiats.

Åbyvägen delen Åbytravet-Idrottsvägen
Upprustning del av Abyvägen mellan Abytravet
Idrottsvägen för att förbättra GC-bana och skapa en
trevligare miljö och förbindelse mellan Mölndals in
nerstad och planerade verksamheter i Abyområdet.
Delar bekostas eventuellt av exptoateringar i området.
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Idrottsvägen delen Åbyvägen-Btfrostgatan
Upprustning av gatumiljön och gestaltningen eftersom
det är en gata med många besökare till idrottsanlägg
ningarna i området som dessutom planeras att utveck
las ytterligare.

frölundagatan mellan Åbyvägen-Storgatan
Del av Frölundagatan mellan Abyvägen och Storgatan
behöver rustas upp i linje kommande upprustning av
Abyvägen och del av frölundagatan som redan är upp-
rustad. Detta för att skapa en enhetligare gestaltning
och miljö mellan Stallbacken-Abyområdet och Möln
dals innerstad.

J Ny stadsgata Bifrostgatan, Frölundagatan
Göteborgsvägen
Att göra en miljöupprustning av Bifrostgatan till en
stadsgata för att skapa en trevligare miljö för gående
och cyklister samt boende i området. Anslaget de första
åren i planpedoden används till utredningar för att
kartlägga möjligheterna till en upprustning av området,
att t.ex. utreda hur Bifrostgatan- Lantbruksgatan
Lammevallsgatan kan utnyttjas effektivare för att skapa
mer möjligheter till förtätningar i området.

Utveckling av befintligt GC-nät
Utbyggnad gc-vägar, priolista
Behovet av nya gång- och cykelvägar finns upptagna i
tekniska nämndens cykelhandlingsphm. De utbyggna
der som föreslås i cykelhandlingspianen är nödvändiga
för att bidra till att nå stadens vision om att öka andelen
hållbara resor till minst 50 % till 2020. Budgetförslaget
ger förutsättningar för att alla pnonterade länkar som
saknas i huvudcykelnätet kan byggas klart till 2020. 1
prioriterade listan ligger bland annat Ostra Lindomevä
gen, Streteredsvägen, Jolengatan och Krokslätts park-
gata.

Cykel — Frainkomlighet
Ny lagstiftning om cykelöverfarter kom hösten 2014.
Det kommer under 2015 att tas fram en plan för hur de
nya cykelöverfartema ska införas i huvudcykelnätet.
Lagstiftningen gör det möjligt att öka framkomligheten
för cykeitrafiken, men förutsätter nya skyltar, vägmar
keringar och i flera fall hastighetssäkring av cykelöver
fartema. Potten kan även inrymma breddning av cykel
vägar samt åtgärder för bättre separering mellan gående
och cyklister.

Cykel — Trygghet & säkerhet
Potten avser övriga åtgärder för an öka cyklisters (och
gåendes) trygghet och säkerhet till exempel genom
hastighetsdämpande åtgärder för biltraflk i korsningar,
belysning i korsningspunkter samt i gång och cykel-
tunnlar. Även gestaltningsåtgärder i gång- och cykel-
tunnlar likande det som gjorts vid Kållered och Lm
dome station kan inrymmas i potten.

Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag
Bidrag från regional infrastnikturplan via Trafikverket
kommer att sökas för utveckling av befintligt GC-nät.

GC4ärbindelse Göteborgsvägen-Flöjelberg
En ny gång- eller GC-förbindelse från Krokslättsfabri
ker till Flöjelbergsgatan med ny bro över E6 och
Mölndalsån finns med som åtgärd i fördjupad över
siktsplan för Mölndalsån.

Utveckling av nytt bilvägnät
John Halls väg
Kommunen har tagit över ansvaret för John Halls väg
och iståndsättningsåtgärder som ny asfalt är utfört.
Förslag finns också på att bygga gångväg längs med
vägen och gångbana längs med parkeringsplatsen Run
desten på ca 100 meter.

Framkomtighetsåtgärder i Västra Kållered
Som en konsekvens av genomförda byggnationer av
bostäder och verksamheter i Västra Kållered behövs
åtgärder för att förbättra framkomligheten på vägnätet
och GC-nätet. Aktuella projekt:

• Ombyggnad till dubbla körflult på delar av
Ekenleden

• Trimningsåtgärder Kålleredsmotet
• GC-bana utmed Ekenleden mellan Eken cen

ter och Kålleredsmotet med ny GC-bro över
E6 och järnväg

• Upprustning av GC-förbindelsen mellan
Ekenleden och Kållered station

• Trafiksäkerhetsåtgärder på den dubbelriktade
påfarten söderut vid Kålleredsmotet

Barnsjöuägen, gångbana Industrivägen — Lm dame
kyrka
Kommunen har väghållarskapet ner till kyrkan. Mål-
punkter längs vägen är Sinntorpsskolan, kyrkogården
och kyrkan. Det finns idag ingen säker gångbana längs
Barnsjövägen. Då många äldre och rörelsehindrade ofta
besöker kyrkan finns ett behov av detta. Väganslutning
mot Industrivägen behöver ses över.

Förprojektering, utredning, kalkylering av Stora trafi
kåtgärder
Förprojektering, utredning och kalkylering av stora
trafikåtgärder för att få reda på kostnaderna och kunna
göra en rimlig investeringsbudget och en plan för ut
byggnadsordning. Aktuella projekt som avses för
denna budgetpost är Lackarebäcksmotet- cirkulations
plats, Baazgatelänken, Travbanemotet, Fässbergsmotet,
Ny huvudgata Lunnagårdsgatan, Ny huvudgata Sisjö
vägen-Stora Avägen, Ny huvudgata Sisjömotet
Jolengatan och Sisjömotet etapp 2.

Ny gata och GC, fkijelbergsgatan-Kattebäck
kommungräns
En ny gata och Gc som förbinder Mölndal med Göte
borg för att man ska kunna gå och cykla samt köra bil
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och kollektivtrafik mellan Mölndal och Göteborg öster
omE6.

Park- och naturom råden
Parker och lekplatser

Nyantdggning, parker, lekplatser
Anslaget används till nyanläggning, nyplantering och
renovering av parkanläggningar i enlighet med av ga
tunämnden beslutat åtgärdsplan, Anslaget har utökats
fbr att kunna förverkliga ambitionerna i Grönplanen
och föra att göra tillgänglighetsanpassningar.

Utveckling av Hundrastplatser
Bygga fler hundraspiatser for att möta de många öns
kemål som kommer in om platser att släppa sina hun
dar fritt.

Komplettering av parkbänkar och papperskorgar
för att göta staden attraktiv för gående genom att öka
antalet sittplatser och ge bättre förutsättningar att bli av
med Sitt skräp kommer staden komplettera med park-
bänkar och papperskorgar.

Äbybergsparken
Atgärder för att synliggöra och göta Åbybergsparken
mer attraktiv i samband med att Mötndals innerstad
byggs. Ta tillvara och belysa parkens historia. Parken
är ett centralt beläget grönområde som ökar attraktivi
teten av förtätningen i Mölndals stadskärna. Den kan i
grönstrukturen via kyrkan kopplas ihop med stadspar
ken.

Rådasjöns Badplats, tillgänglighetsanpassning
En tillgänglig gångväg mellan badplatsen och scenen
vid Rådasjön. Även vägen från parkeringen till bad
platsen tillgänglighetsanpassas.
Badplatsen är klassad som tillgänglig men det är idag
svårt att ta sig till stranden från parkering för den som
är rullstolsburen. Det är också omöjligt att som mil
stolsburen ta sig till scenen.

Mitjöupprustning cyketstråk
Göra långa, monotona cykeistråk mer attraktiva genom
t.ex. trädplanteringar, läskydd och blomsterprakt. För
slag på stråk är GC-vägen mellan Kållered och Ten
nishallen och GC-vägen vid Jolengatan.

Stadspark
Atgärder för att göta stadsparken mer attraktiv och
tillgänglig såsom utflyktslekplats, blomsteranläggning
ar, gångvägar, ny dammanläggning, lokalt omhänder
tagande av dagvatten och plats för uteservering. Den
nya stadsparken utförs i samband med fardigställandet
av Mölndals innerstad,

Mölndaisän, åtgärder mot översvämningar
För att prognos-, styr- och övervakningssystemet skall
kunna utnyttja magasinen maximalt i Mölndalsåns
sjösystem ökas tappningen vid Stensjö dämme och
kanalen mellan Rådasjön och Stensjön muddras. För

dessa åtgärder har staden sökt bidrag hos Myndigheten
för samhälisskydd och beredskap, MSB. För den ansö
kan Mölndals stad har lämnat in finns medel till beslut
tidigast 2015-2016. Statsbidragsnivån kan vara upp till
60%.

Det samverkansprojekt som pågår mellan Härryda
kommun, Göteborgs stad och Mölndals stad med sam
ordnad reglering är avhängigt av att åtgärderna i Sten
sjö dämme och Ståloppet genomförs.

Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen förvän
tas kunna ske hösten 2015 varefter projektering och
utbyggnad bör kunna påbörjas.

Stora ån, Stora Å-stråket Fässbergsdalen
Rensning och kantröjning för att få åtkomst till ån och
möjliggöra det slåtterarbete som måste ske för att bibe
hålla vattenföringen. 1 anslaget ingår även fis
kevårdsåtgärder. Ett första steg är att tillsammans med
Göteborgs stad utreda behov av åtgärder för att öka
vattenföringen i Stora ån. 1 samband med utredningen
över Fässbergsdalen finns ambitioner av ett “Stora å
stråk” med ett rekreationsstråk.

Kålleredsbäcken
Kålleredsbäcken har vid flera tillfällen varit över
svämmad med stora trafikproblem som följd. Under
2012 togs ett åtgärdsförslag med prioriteringar för
Kålleredsbäcken fram. Förslaget baserades på att ett
antal åtgärder kan genomföras över tid och är indelat i
4 etapper. En bedömning har gjorts att de tre första
etapperna krävs för att säkra korsningen Labackavägen
- Ekenleden från översvämning vid höga flöden. För att
kunna genomföra åtgärderna krävs miljödom. Då till
stånd erhållits måste de ansökta åtgärderna utföras
inom en viss tid, denna tid kan regleras i ansökan.

Motionsanläggningar
Ridvägar
En inventering av hästbeståndet i Mölndal har kommit
fram till att antalet hästar uppgår till ca 1.000 stycken.
Anslaget används till nyanläggning av ridvägar. För
slag finns på att se över och rusta upp ridvägama i
Eklanda och Änggårdsbergen.

Aktivitetsptatser
Anslaget ska användas till att bygga aktivitetsplaster
för i huvudsak äldre, med motionsredskap för utomhus-
träning. Ett fbrslag är att lägga flera platser längs Häl
sans stig i Mölndal och en plats i Lindome eller Kålle
red.

Utbyte av belysning eltjttsspår
På stadens 6 st elijuspår; Safjället, Herkules - Gunnebo,
Peppared, Torekulla, Isaks mosse och Bunketorp, är
armaturerna gamla och behöver bytas ut. Genom att
byta till LED armaturer sparas energi.
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Nya park- och naturområden
R&iasjön, gångbrygga
Planer på en bryggförbindetse från Nötåsberget till
segelsällskapets anläggning vid Rådasjön, detta enligt
gällande detaljplan. Kräver markinlösen.

Strandpromenad Stensfön inklusive lekplats
Atgärder för att göra strandpromenaden från
Grevedämmet till Rådavägen mer attraktiv genom fler
sittplatser, ev. odlingslotter och lekplats.

Upprustning gångstigar mm. öster om Livereds kapell
Upprusta gångvägar och värna om den kulturhistoriska
miljön i och med att det nya kapellet och kyrkogården i
Livered byggts.

Mountainbikestigar
Anläggning av stigar för cykling med mountainbike.

ParLyta enligt detaljplan Västra Balltorp
Inom detaljplan för Västra Balltorp ska en ny park
anläggas. Exploatören bidrar enligt exploatenngsavtal
et med 3,5 mlcr. Beroende på ambitionsnivå ska staden
bidra med överskjutande kostnader.

Grönstråk vid ekodukt över Säderleden
Anpassning av grönstråk mellan Änggårdsbergen och
Lunnagården och Baiftorp för möjliggörande av fria
vanddngsvägar för vilt. Kompletteras lämpligen med
naturstig eller eventuellt GC-bana beroende på fortsatt
arbete tillsammans med irafikverket angående ekodukt
över Söderleden.

Ätervinning och avfall
Atervinningsstationer, ätervinningscen

tralen och avfallsanläggning Kikäs
Hårdgöra ytor för återvinningsstationer, inköp av con
tainrar och behållare och annan anläggningsutrustning.
Nät till sorteringspiatta, grind, tak och annan utrustning
till Kikås avfallsanläggning.

Ätervlnningscentral, Lindome
Atervinningscentralen räcker inte till ytmässigt och en
ny återvinningscentral behövs på sikt för att uppnå
målen i A2020. Initialt görs en Iokalisenngsstudie för
att identifiera en lämplig plats. Därefter genomförs
projektering och byggnation och dimensioneras så att
den klarar fler fraktioner än vad som finns idag.

Framtidens Kikås
Sorteringsanläggningen och återvinningscentralen finns
kvar men behöver utvecklas med ökad mottagnings
kapacitet för återanvändningsbart material samt fler
fraktioner till återvinning, Området kan också utveckla
utbildningsverksamhet och verksamhet som främjar
avfalisminimering.

Hushälisnära insamling, omlastning
för att erbjuda villahushållen i Mölndals stad en bättre
service och ökad återvinningsgrad införs fastighetsnära

insamling med flerfackskärl. Renhållningsfordonen
behöver en omlastningsstation för att lasta av de olika
fraktionema för effektivare transport till destruktions
och återvinningsanläggningar. Omlastningsstationen
anläggs på Kikås. Lokaler till kärlservice och hantering
för flerfackskärl.

Massmollagning Mölndals stad
Utredning under 2013 och 2014 visar att behov finns
av en massmottganing för lätt förorenade massor både
för stadens projekt, projekt inom kommunen och reg
ionen. Under 2015 och 2016 utreds och söks tillstånd
för en ny massmottagning i Mölndals stad som kan
ersätta Kikås avfallsanläggning. Kikås kan ta emot rena
massor till och med år 2018 och lätt förorenade massor
till och med år 2017.

j Flerfackskärl till FN! villor
för att erbjuda villahushållen i Mölndals stad en bättre
service och ökad återvinningsgrad erbjuds fastig
hetsnära insamling, förkortat FNI, med flerfackskärl.

Vatten- och avloppsförsörjning

J Nya VA-ledningar
Anslaget används till utbyggnad av servisledningar och
utvidgning av ledningsnätet.

VA-anläggningsavgifter för icke specifika
områden
Intäkter från styckebyggda fastigheter samt objekt som
inte specificerats i investeringsbudgetlplan.

Rent dricksvatten
Övervakn ingssystem
Overvakning av flödesmätare i pumpstationer.

Upprustning vattenverk, nytt tak mm.
1 posten ingår utbyggnad av nytt omklädningsrum, byte
av råvattenpumpar och spolpump och renovering av
kolfilterbassänger.

J Kapacitetssäkring dricksvatten
Vattenverket är idag dimensionerat för en kapacitet av
700m31h. Från oktober till mars har det en kapacitet på
endast 530m3/h, beroende på att det har blivit högre
färgtal i Rådasjön. För att kunna köra verket med den
kapacitet det var tänkt för år1990 och att även kunna
öka kapaciteten till 830m3/h för kommande utbyggna
der i staden behövs en dynasandhall samt 12 st dyna
sandfilter.

j Ledningsnät dricksvallen inklusive
anläggningar
Heljered-Labacka vägen
En ny vattenledning mellan Labackavägen och Helje
red vars syfte är att förbättra kapaciteten hos Färåsre
servoaren, genom att möjligheten till påfyllning och
tömmng av reservoaren förbättras.
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Ledning från Mölndals vatten verk
Med syfte att ytterligare säkra vattenförsörjningen
behövs ny ledning från vattenverket till Gunnebogatan.

Säkerhetsåtgärder dn eksvattenanläggning
För att säkra upp verksamheten kommer skyddet mot
obehödgas tillträde till de större dricksvattenan]ägg
ningarna att ses över, Arbetet kommer sedan under
följande år att fortsätta med de mindre anläggningarna.

Spårhagavägen i fågelsten
Vattenledning mellan gamla och nya Fågelsten som är
nödvändig för nyttja kapaciteten i ledningen till
Kungsbacka.

Ledning Bjfrostrondetlen —Frölundagatan
Huvudledning för att tbrstärka vattennätet samt möj
liggöra vattendistribution till bland annat lilla
fässbergsdalen.

Vattentedning förbi Kikås
Atgärden syftar till att sammankoppla befintligt nät i
Kikåsområdet. Samordnas med dagvattenledning på
sträckan.

Ledning Lackarebäck-Brännäs, diverse
och ledning Hassungared
Ny huvudledning vars syfte är att ge säkrare leverans
av dncksvatten till Kållered och Lindome, samt ge
möjlighet till nyttjande av reservvatten från Kungs
backa i hela Mölndal, Kapacitetsökningen till följd av
utbyggnaden minskar även behovet att köpa vatten från
Göteborg.

Förstärkning reservvallen Härryda
Reservvattenledning med utökad kapacitet samman-
kopplat till Hänyda för att uppfylla avtal med Härryda
samt att samlat göra detta i samma fas som Hänyda.

Ledningsnät spillvatten inkl. anläggningar
Vatten och avlopp 1 omvandlingsoinråden, VAJO
Här ingår åtgärder med syfte att ansluta s.k. omvand
lingsområden till kommunal vattenförsörjning. Det
område som berörs inom planperioden är Tuleboområ
det. VAIO-dokument med beskrivning av aktuella
områden samt pdoritenng fdrdigställdes 2014.

Vatten och avlopp i omvandlingsomräden,
VAIO varav intäkter
Anslutningsavgifter för de fastigheter som kopplas in
på kommunait VA-nät i VMO-områden.

j Ägatans avloppspumpstation inki. omled
ning 1 samband med Agatans pumpstation
Agatans avtoppspumpstation
En ny pumpstation som ersätter befintlig.

Omtedning i samband med Ågatans pumpstation
En översyn av avloppsvattennätet som har samband
med Agatans avloppspumpstation.

j Ledningsnät dagvauen
fässbergsdalen, fördröjning av dagvatteiz
Dammar för rening och fördröjning av dagvatten ffir att
minska belastningen på Stora ån.

Lindome, Kåltered, fördröjning
Dammar och öppna dagvattenlösningar för rening och
fördröjning av dagvatten.

Mölndals tätort, fördröjning av dagvatten
Dammar och öppna dagvattenlösningar för rening och
fördröjning av dagvatten.

Dagvattenledning förbi Kikås
Dagvatten från Kikås kyrkogård leds in på deponiom
rådet. 1 samband med sluttäckningen behöver dagvatt
net ledas om.

Ledningsnät vatten, spill- och dagvatten
Övrig tedningsförnyelse
Tillgodose dricksvatten och säkert få bort avloppsvat
ten och dagvatten. Rena åar och sjöar. Förvalta kapital
under mark varav mycket är 50 år gammalt.
Atgärder på vatten-, spillvatten-, dagvatten- och kom
binerade ledningar. Atgärdema handlar om att byta
eller täta ledningar mO. åtgärder.

Purnpstationer och elskåp
Avlopps- och tryckstegringsstationer är i behov av
upprustning och renovering. Där ingår byte av pumpar
och elskåp samt ny kommunikation.

Övriga VA-objekt inom Tekniska nämnden
avser utbyggnader 1 detaljplaneområden som ingår
i bostadstorsörjningsprogrammet.

Kommunstyrelsen

Förskolor och skolor, tekniska investe
ringar
Tekniska investeringar i befintliga skol- och forskole
fastigheter, exempelvis nya ventilationsaggregat, vär
mesystem, elsystem, passagesystem, yttertak, tak, fasa
der och dränering.

Förskolor och skolor, verksamhetsanpass
ningar
Investenngsmedel för mindre lokalanpassningar i be
fintliga skol- och förskoletokaler. Behov av anpass
ningar föranleds dels av möjligheter till lokaleffektivi
sering, dels av att verksamheterna förändras vilket
leder till behov av förändrade lokater.

Kök, tekniska Investeringar och verksam
hetsanpassningar
Ombyggnader och anpassning av befintliga kök med
kapacitets- och arbetsiniljöbrister.
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Idrottsanläggningar, tekniska investeringar
Tekniska investeringar i befintliga idrottsanläggningar,
exempelvis nya ventilationsaggregat, kylaggregat,
värroesystem, elsystem, passagesystem, yttertak, fasa
der och dränering.

Energieffektivisering
Anslaget avser de investeringar som genomförs för att
stadens prioriterade mål att minska energianvändning
en ska uppnås.

Ätgärder förnyelsebar energi
Anslaget avser åtgärder för att främja användningen av
fömybar energi i kommunala lokaler.

J Tekniska åtgärder i övrigt fastighets
bestånd
Tekniska investeringar i befintliga fastigheter, exem
pelvis nya ventilationsaggregat, värmesystem, elsy
stem, passagesystem, yttertak, fasader och dränering.

Tvätthall Skedebro FNI
Tvätthall relaterat till verksamhet för fastighetsnära
insamling av återvinning och avfall.

Mindre verksamhetsanpassningar i övriga
lokaler
Investeringsmedel för mindre lokalanpassningar i sta
dens lokaler. Anpassningar föranleds av att verksam
hetema förändras vilket leder till förändrat lokalbehov.

Förskolor
Utbyggnad av förskoleplatser i takt med befolknings
utvecklingen främst i centrala Mölndal samt ersättning
av extemt inhyrda paviljonger och små förskoleenhet
er.

Hallenskolan
Omfattar etapp 2 av Hallenskolan for att möta ökande
elevtal.

Balltorpsskolan/Pepparedsskolan
Anpassning för fler elever i samband med utbyggnad
av nytt bostadsområde samt ersättning av paviljong.

j Västra/centrala Mölndal, skolutbyggnad
Kapacitetsökning för skolor samt ersättning av lokaler
som inte är ändamålsenliga i skolområdet.

Östra Mölndal, skolutbyggnad
Kapacitetsökning för skolor i skolområdet.

Lindome, skolutbyggnad
Lokalanpassningar Atmåsskolan för ersättning av ex-
tema lokaler/annan verksamhet. Fnndsgården som
finns i externa lokaler i Lindome centrum flyttar in i
Almåsskolans lokaler.

Östra Kållered skolutbyggnad
Kapacitetsökning, elevökning som innebär behov av
fler skollokaler i skolområdet.

Sporthall, Lindome
Ny sporthafl i Lindome anpassad för fritidslivets behov
av ytor och utrustning för motion, träning och match
spel samt för skolidrottens behov.

j Förstudie ny simhall
Förstudie för framtida alternativ.

Näridrollspiatser
Det planeras för nya näridrottsplatser i Biftost 2017
och Eklanda 2018, för att stimulera barn och ungdomar
till rörelse och fysisk aktivitet.

Byte av konstgräs
Inom planperioden ingår byte av konstgräs på Lindevi
idrottsplats 2017 och Rävekärrsplan 2018.

Kommunarkiv
Ersättning av befintligt kommunarkiv för framtida
saker hantering av arkivmaterial.

Gunnebo slott o trädgårdar, orangeri
Avser Mölndals stads nettoutgift för anläggning av
orangeri.

Gunnebo slott o trädgårdar, reinvestering
at
Investeringsåtgärder på befintliga byggnader tillhö
rande Gunnebo slott och trädgårdar AB.

J Gunnebo slott o trädgärdar, ätgärder inför
utställningen Göteborgs Lustgårdar
Investeringsmedel för utveckling av den formella stil-
parken.

Exploateringsbudget
Varje område ska bära sina egna kostnader.

Esbjörn Schillersgatan
förtätningsprojekt som omfattar ca 12 villatomter. LK

Forsäker
Omvandling av ett före detta industriområde. Området
bedöms kunna innehålla ca 3.000 bostäder, verksam
heter samt närservice. Planarbete pågår.

Gård&Barnsjön, Lindome
Omvandling av ett före detta fritidshusområde. Områ
det omfattar ca 150 nya bostäder och 200 befintliga.
Det finns flera privata exploatörer. Planarbete avses att
återstarta under 2015.

Heljered etapp 1
Utbyggt, men gc-bana återstår. LK

/
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ftj1 Sjukhuset 2
Heljered etapp Il Utökning av sjukhusbyggnader samt parkedngslösning.

Nyexploatering i västra Kållered. Totalt ca 200 bostä- Utbyggnad pågår. LK
der. Planarbete pågår.

Stretered 1:191
Ingemantorp Nybyggnad av ca 50 bostäder på stadens mark. Planar

Nyexploatering av ca 200 bostäder. bete pågår.

Jolenomrädet, totalt Syltiöken 1
Verksamhetsondde. Staden äger den obebyggda mar- Nytt projekt. Bostäder på f.d. bensinstationstomt i
ken inom området. Försäljningar pågår. LK Toltorpsdalen.

Kvarnbyterassen ffd Hexlon) Taljegården 1
Omvandling av industriområde till främst bostäder. Ca Verksamhetsområde. Mark till försäljning. LX
450 lägenheter. Planarbetet är klart. LX

] Kvarnbyvallen Taljegården Il
Verksamhetsområde. Mark till försäljning. LXNyexploatering. Området innehåller ca 180 nya bostä

der. Utbyggnad är påböijad. LK J Toltorp 1:323 ftrygghetsboende)

Kållereds Centrum Ca 60 lägenheter. LX

Exploateringen avser utveckhng av centrumområdet
med tillskott av nya bostäder. Planarbete påbörjat. Tulebo

Nytt projekt. Bostäder inom VAJO-område.
Kållered käpstad

Oversyn och utveckling av handelsområdet inklusive Ulla Lyckas väg
trafiklösningar. Planarbete pågår. Nyexploatering med ca 50 lägenheter. Planarbete på

går.
Kängurun2l

Nyexploateringsområde för ca 200 bostäder samt verk- Västra Balltorp, Blixås
samheter och kontor. LK Utbyggnad påbörjad. Totalt omfattar området ca 200

bostäder. LK
Lilla Fässbergsdalen

Nyexploatering med bostäder och förskola. Planarbete Äby fritidsområde
pågår. Utveckling av marken inom Åby fritidsområde.

1 Lindome centrum Äby mässhall/multihall
Förtätning av bostäder i centrum. Planarbete påbörjas Ingår i utveckling av området kring travbanan. Planar
under 2015. bete pågår.

Lunnagården Åby Stallbacke
Verksamhetsområde. Etappvis utbyggnad av infra- Förtätningsprojekt som innehåller ca 950 nya bostäder.
struktur. Förstudier inför detaljplanearbete påbörjat. Utbyggnad pågår, inflyttning pågår. LX

J Mölndals innerstad jJ Vision 2022
Stor förnyelse av stadskärnan. Utbyggnad påbörjas Kommande bostäder som ännu inte är bestämda till
2015. LX. Inkomsterna från försäljning och planavgif- område.
ter redovisas som intäkt när villkoren har uppfyllts
enligt god redovisningssed och kan därför i redovis- ([] Markreserv inki. styckebyggda
ningen komma att avvika mellan åren från respektive Komplettenngsförvärv som blir aktuella under peri
års budget. oden. Här redovisas också köp och försäljningar utan

Pedagogen
för exploatenngsområden.

Nyexploatering av bostäder, ca 50 st. Planarbete pågår.

Stensjän Lackarebäck 1:7 m.fl.
Nye xploatering ca 250 bostäder. Utbyggnad pågår. LK

/—/
/
./
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MODERATERNAS FÖRSLAG TILL UTGIFTSTAK OCH SKATTESATS FÖR 2016

SAMT II’TVESTERINGSPLAN FÖR 2016--2018

Alliansen skapade de goda förutsättningarna

Under de åtta år Alliansen hade ansvar för stadens ekonomi kunde såväl kommunens
ekonomiska ställning stärkas, den kommunala verksamheten tillskjutas mer pengar och
skatten sänkas.

Kommunens budgetarbete lade grunden fi5r att kommunen stärkte sin ekonomiska ställning.
Bara då kan medborgarna vara trygga med att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan
längvarig trygghet. De ekonomiska och politiska förutsättningarna byggde på fler
skattebetalare och/eller fler arbetade timmar istället för på högre skatter. På så sätt skapades
också nya resurser till den kommunala verksamheten.

Mellan 2006 och 2014 ökade de årliga resurserna till den kommunala verksamheten från
knappt 3 miljarder till drygt 4 miljarder (extema utgifter - såväl drift som investering).
Samtidigt kombinerades denna betydande satsning på verksamheten med årsresultat i
boksiuten på i genomsnitt drygt +100 Mkr samt sänka den kommunala utdebiteringen från
21,14 kr till 20,26.

Förbättrade förutsättningar inför 2016

1 gällande budget och plan för 2015-2017 förutsätts en resultatnivå för 2016 på 33 Mkr. Det
kan nu konstateras att det ekonomiska läget förbättrats, varför det är angeläget att denna
förbättring till del används för att höja resultatet och på så sätt skapar stabilare förutsättningar
inför framtiden.

Den rödgröna regeringen har utlovat betydande statsbidrag framöver till kommunerna inom
bLa skolans område (lågstadielyft, läxhjälp, minskade bamgrupper i förskolan, etevhälsa
m.m.) och till den kommunala äldreomsorgen (ökad bemanning, stöd för byggande av
äldreboenden m.m.). Hittills har inga besked om bidragens utformning levererats och de
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satsningar som Alliansens budget skulle medfl5ra 2015 har inte verkställts. Det finns likväl
skäl att tro att ökade statsbidrag till del kommer att tillfc3ras kommunerna under nästa år.

Inom ramen för skatteutjämningssystemet finns betydande osäkerhet. finansdepartementet
bereder förslag om nya förändringar som om de genomtirs påtagligt ökar kommunens
kostnader.

Vår bedömning är dock att med vad nu är känt fmns det förutsättningar att både tillföra
nämnderna ytterligare resurser, jämfört gällande budget 2015-2017, och förstärka resultatet
samt sänka den kommunala utdebiteringen.

Moderaterna föreslår mer pengar till verksamheten

1 gällande budget för 2015-2017, som beslutades hösten 2014, föreslås att kommunens
nämnder nästa år tillförs ytterligare drygt 20 Mkr (netto) för verksamhetsökningar. Därutöver
kompenseras också för pris- och löneökningar mellan åren.

Moderaterna föreslår nu ett ökat tillskott för 2016 och att kommunens nämnder istället tillförs
33 Mkr (netto) för ny/utökad verksamhet. Ijämförelse med budget för 2015 sker egentligen
ett tillskott för verksamhetökningar eller volymökningar på 76 Mkr. Samtidigt sker en
nedjustering av nämndemas utgiftstak för omställning och avveckling av fässbergsgymnasiet,
förändrad ersättningsmodell inom hemtjänsten, avgående engångssatsningar mm, vilket
delfmansierar verksamhetsökningarna.

Nämndernas samtliga tillskott för ny verksamhet framgår av bilaga 1. Nämnas kan dock
följande;

Störst tillskott mellan åren erhåller Skolnämnden på grund av fler elever samt ökade
lokallcostnader. Vård- och omsorgsnämnden erhåller tillskott för bl.a boendeplatser för
funktionshindrade och nytt verksamhetssystem. Tekniska nämnden kompenseras för ökat
underhåll av gator. Kultur- och fritidsnämndens ram utökas för kapitalkostnader/
lokalkostnader för ny verksamhet. Social- och arbetsmarknadsnämnen fr tillskott fZir fler
familjehem och socialsekreterare. Byggnadsnämnden fr ett tillskott för fler handläggare.
Kommunstyrelsens ram ökas för ökade kostnader för beredskap samt en utökning
(fördubbling) av kommunens toleransprojekt i skolan.

Utöver detta erhåller nämnderna en direkt kompensation för pris- och löneökningar med 65
Mkr samt sker en teknisk justering på grund av förändade arbetsgivaravgifter. Centralt finns
vidare avsatt ytterligare 14 Mkr för löneökningar. Totalt beräknas nämndernas samlade
nettokostnader öka med 115 Mkr mellan de båda åren i Moderatemas budgetff5rslag.
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Moderaterna förestår förbättrat resultat och sänkt skatt

Vi föreslår vidare en sänkning av kommunalskatten med 10 öre (till 20:16 kr) då detta kan
förenas med resultatet for 2016 på +40 Mlcr. förslaget om skattesänkning är emellertid

villkorat av att den rödgröna regeringen inte vidtar de förändringar i skatteutjämningssystemet
som statskontoret nyligen föreslagit finansdepartementet att införa från 2016.

förslag till förändringar av utgiftstak för respektive nämnd och resultatnivå för 2016 framgår
av bilaga 1. förslag till investeringspian för åren 201 6--201 8 framgår av bilaga 2.

förslag till verksam1etsmål och tillhörande indikatorer redovisas i särskilt ärende.

Moderaterna föreslå att kommunfullmäktige beslutar

fastställa 2016 års utgiftstak för respektive nämnd enligt bilaga 1.

att fastställa investeringsplan för 2016--201$ enligt bilaga 2

att fastställa den kommunala utdebiteringen för 2016 till 20,16 kr



Utgiftstak 2016

Byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden

Miljönämnden

Skolnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Tekniska nämnden, skattefinansierat
Tekniska nämnden, affärsdrivande

Utbildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndernas nettokostnad

Avgår interna poster
Pensioner
Utrymme för nyttjande av eget kapital
Semesterlöneskuld
Central post lönemedel (AGU) 2016, ej fördelad
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivningar
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansnello
Årets resultat, enligt bandmodelI

Moderaternas förslag

Budget Tillägg för Övriga Summa
2015 pris o lön justeringar utgiflstak

-12,6 -0,6 -1,5 -14,7

-11,2 -0,2 0,1 -71,3

-159,2 -3,2 -0,1 -162,5

-136,3 -2,5 4,0 -142,8

-10,1 -0,3 -10,4

-1 182,6 -24,7 -27,6 -1 234,9

-241,4 -5,3 -6,4 -253,1

-141,5 -2,5 -2,2 -146,2
4,0 4,0

-289,2 -6,1 12,5 -282,8

-918,1 -19,9 -6,5 -944,5

-3 098,2 -65,3 -35,7 -3 199,2

313,3 327,1
-168,7 -177,1

-2,0 -2,0
-5,0 -5,0

-14,0

-152,0 -162,4
2 884,2 3 016,2

245,4 238,6
21,1 18,2
38,1 40,4

98,8% 98,8%
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Moderaternas förslag

Förändringar jämfört med budget 2015 (exkl pris- o lön)
Tillkommande nettokostnad (-4-), avgående nettokostnad (-)

Byggnadsnämnden
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2015
Bostadsanpassning, förstärkning
Bygglovsverksamhet, förstärkning
Teknisk justering, fördelning planavgifter
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

Kommunfullmäktige o övriga nämnder
Verksamhetsförändrlngarjmf med budget 2015
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

Kommunstyrelsen
Verksamhetsföcändrlngarjmf med budget 2015
IT-strategi
Centralt e-arkiv, helårseffekt
Tjänsteman i beredskap
Krisberedskap, dnftkostnader
Justering utrymme bidrag/medlemsavgifter
Fässbergskolan. vakanta lokaler
Intern ränta på markinnehav, Forsåker
Utökat Toteransprojekt
Teknisk justering, fordelning planavgifter
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

Kultur och- och fritidsnämnden
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2015
Teknisk uppgradeting i idrottsanläggningar
Renovenng Abybadet
Kållereds bibliotek, ökade dhftkostnader
Skatepark Kåltered, ökade kapitalkoshader
Gamla stadshuset, drifikostrad vid uthyming
Fässbergsskolan, H-salen, ökad hyra inkl lokalvård
Fässberg, Aktiviteten, minskad uthyming
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

Miljönämnden
Verksamhetsförändrlngarjmt med budget 2015
Summa

Skolnämnden
Verksamhetsförändrlngarjmf med budget 2015
Förändrat elevtal, skola, förskoleklass, ffitidshem, förskola
Förändrat elevtal, särskola
Ny-, om- och tillbyggnad, förskolor
Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler
Ombyggnad, miljöförbåttringar, ventilation i lokaler
Förstärkt stöd barn med sarskilda behov
Ökning nyanlända
Fässberg, Aktiviteten, ökad hyra
Fässbergsskolan, ökad hyra, lokalvård, vaktmästeri, kapitalkostn
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2015
Köpta boenden, volymökning
Familjehemlvårdnadshavarhem, volymökning
Förordnad vårdnadshavare, volymökning
Fler tjänster inom bamavården
Extem förhyming boende övergår i egen regi
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

-0,1 Tekniska nämnden
-0,1 Verksamhetsförändrtngarjmf med budget 2015

Ökat underhållsbehov gator och parker
Belysning, utbyte av stolpar
Hållbart resande, införande av fiexlinje
Fn kollektivtrafik under lågtrafik inom kommunen för
personer folkbokförda i Mölndal som är 65 år och äldre
Ökade kapitalkostnader
Bidrag miljöåtgärder buller
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

Utbildningsnämnden
Verksamhetsförändrlngarjmf med budget 2015
Förändrat etevtal, gymnasieskolan
Förändrat elevtal, sårskolan
Anpassning till GR-kostnad
Övergångseffekter, anpassning m m
Ny gymnasieskola Mölndal
Justering priskompensatlon m.h.t. GR-pnslista
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

Värd- och omsorgsnämnden
Verksamhetstörändrlngarjmf med budget 2015
Fler boendeplatser, funktionshlnder
Nya lokaler, boende funktionshinder
Fler boendeplatser, äldreboende
Hemtjänst, volymökning
Hälso- och sjukvård, volymökning
Hemtjänst ny ersättningsmodell

0,0 Verksamhetssystemlutbildnlng
Biståndsbedömning, ny vägledning
Brogården fortsatt entreprenaddrift, ökad nattbemanning
Förändrad arbetsgivaravgrft yngre och äldre
Summa

t’

0,5
0,5
0,5
0,0
1,5

-0,3
0,2
0,3
0,3

-0,2
4,1

-4,1
0,3

-0,5
0

0,1

0,3
1,6
0,1
0,2
0,3
0,6
0,8
0,1
4,0

2,0
1,5
0,8
3,0

-1,0
0,1
6,4

0,9
0,5

-0,5

-0,3
1,1
0,4
0,1
2,2

9,1
-1,6
-9,9
-9,3
0,5

-1,2
-0,1

.12,5

5,8
0,6
3,5
1,0
1,0

-15,0
7,0

-0,5
1,0
2,1
6,510,0

1,0
1,3
1,1
2,5
1,0
1,0
0,6
8,2
0,9

27,6



Hans Bergfelt fM) föreslår ändring enligt följande:

lnvesteringsbudget/plan 2016 2017 2018
Budgetberedningens förslag 380,3 308,2 420,5
IT-infrastruktur -2,0
Trafiksäkerhet o miljöförbättrande åtgärder -2,0 -2,0 -2,0
Utveckling av befintligt GC-nät -3,0 -3,0 -3,0
Utveckling av befintligt GC-nät, investeringsbidrag 0,5 0,6 0,6
Förskolor och skolor, tekniska investeringar 4,0 4,0 4,0
Västra/centrala Mö!ndal, skolutbyggnad -5,0
Sporthall, Lindome -4,1 -10,0
Summa investeringsbudget 370,7 295,8 420,1



Moderaternas förslag

lnvesterings- och exploateringsbudgetlplan 201 6-2018

Totalt anslag to.m. förbr.
8eloppimjoner kronor för flerår. proj. 2014 2015 2016 2017 2018 201 9-

för fleråt.ptoj.

Inventarieanslag

Byggnadsnämnden
1 Övriga inventarier, mätutmstning mm. 0,4 0,3 0,3

Kommunstyrelsen
2 Arbetsutskottet, inventarier 0,2 0,2 0,2
3 IT-inftastruktur 8,6 9,9 6,9
4 Planeringsutskollet, inventarier 0,15 0,05 0,1
5 Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner 0,1 0,1 0,1
6 Serviceutskottet, inventarier och maskiner 3,5 5,1 5,0

Kultur- och fritidsnämnden
Bibliotek 1 Mölndals centrum 2

0,5 12,0
8 Inventarier sporthall, Lindome 0,3
9 Övriga inventarier 1,1 1,1 1,1

Miljö nä mnden
lO Övriga inventarier 0,05 0,05 0,1

Skolnämnden
11 Förskolor 3,0 0.5 3,0
12 Skolutbyggnad västra och östra Mölndal 3,0 4,0
13 Utemiljö. förskolor/skolor och upprustning 2,0 3,0 3,0
14 Inventanerförombyggnad 2,5 3,5 3,5
15 Elevökning 1,0 1,0 1,0
16 Hallenskolan 2,5
17 Övriga inventarier 3,5 3,5 3,5

Social- och arbetsmarknadsnämnden
18 Övriga inventarier 0,5 0,5 0,5

Tekniska nämnden
19 Skattefinaniserad verksamhet 5,4 1,4 2,5
20 Taxefinansierad verksamhet 14,4 10,5 5,5

Utbildningsnämnden
21 Övriga inventarier 0,8 0,8 0,8

Vård- och omsorgsnämnden
22 Inventarier, nya gwpp-/servicebostäder 0,4 0,4 6,1
23 Övriga inventarier 10,5 2,9 2,9

Summa Inventarier 61.6 63,6 46,0

Övriga investeringsanslag
Tekniska nämnden

Hållbart resande
24 Kollektivtrafik framkomtighet 2,0 3,5 2,6
25 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och

håliplatser 10,3 7,6 4,1
25 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och

häliplatser, statsbidrag -2,2 -1,0 -0,8
Delsumma hållbart resande 10,1 10,1 5,9

Kommunala gator och vägar
26 Trafikss8kerhet o miljöförbäftrande åtgärder 11,3 11,3 13,8
26 Trafiksskerhet o miljöförbättrande åtgärder,

investeringsbidrag -0,4 -0,4 -0,4
27 Utveckling befintligt bilvägnät 1,2 7,8 2,4
28 Ny stadsgata Bifrostgatan, Frölunda gatan

Göteborgsvägen 55,0 1,0 1,0 53,0

M: j27



Moderaternas förslag

Investerings- och exploateringsbudgetlplan 201 6-2018

Totalt anslag t.o.m. förbr.
Belopp i mdJaner kronor för flerår. proj. 2014 2015 2016 2017 2018 2019-

för fleråt.proj.
29 Utveckling av befintligt GC-nät 9,0 9,0 12,0
29 Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag -2,1 -2,4 -2,4
30 GC-förbindelse Gbg-vägen-Flöjelberg 43,0 1,0 42,0
31 Utveckling av nytt bilvägnät 2,5 6,0 9,0

Delsumma kommunala gator och vägar 22,5 32,3 35,4

Park- och naturområden
32 Parker&lekplatser 1,0 4,1 5,8
33 Stadspark 25,5 0.5 2,0 3,0 20,0
34 Mölndalsån; åtgärder mot översvämningar inkl.

erosionsskydd 40,0 13,5 9,4 6.5 7,7 2,9
34 Mölndalsån; statligt bidrag -13,0 -9,0 -9,0
35 Stora ån 25,7 1,7 2,0 2,0 20,0
36 Kålleredsbäcken 34,5 1,5 2,0 2,0 5,0 24,0
37 Motionsanläggningar 0,9 1,4 1,4
38 Nya park- och naturområden 1,5 0,9 3,8
39 Grönstråk vid ekodukt över söderleden 22,0 2,0 20,0

Delsumma park- och naturområden 7,5 20,9 19,7

Summa Tekniska nämnden, skaftefinansierat 40,1 63,3 61,0

Atervinning och avfall
40 Ätervinningsstationer, å-centraler, Kikås

avfallsanläggning 1,5 2.0 2,0
41 Atervinningscentral, Lindome21 25,8 0,3 0,5 5,0 20,0
42 Framtidens Kikås 21,5 0,5 8,6 4,2 0,5 7,7
43 Hushållanära insamling, omlastning ° 11,1 1,5 7,6 2,0
44 Massmollagning Mölndals stad 25,2 0,3 1,5 0,2 0,2 10,0 13,0
45 Flerfackskäii till FN! villor 25,3 6,0 7,4 7,3 4,6

Delsumma avfallshantering 20,0 14,2 22,1

Vatten och avlopp
46 Nya VA-ledningar 5,0 5,0 5,0
47 VA-anläggningsavgifter för icke specifika

områden nkl bostäder, inv.bidrag -5,0 -5,0 -5,0
48 Rentdricksvatten 1,5 0,6 1,5
49 Kapacitetssäknng dricksvaften 7,0 5,0 8,0
60 Ledningsnät dncksvatlen inkl anläggningar 5,0 9,0 2,0
51 Ledning Lackarebäck-Brännås, diverse och

ledning Hassungared 19,0 1,0 2,0 6,0 10,0
52 Förstärkning reservvatten Härryda 23,0 2,0 21,0
53 Ledningsnät spillvallen InRI anläggningar och

VAIO 13,0 10,0 7,0
53 Ledningsnät spillvatten inkl anläggningar och

VAIO, anslutningsavgifter -8,0 -9,0 -4,0
54 Ägatans avloppspumpstation inkl. ledningar i

samband med pumpstationen 55,5 14,0 16,5 6,0 5.0 14,0
55 Ledningsnät dagvatten 2,0 3,0 3,0
56 Ledningsnät vallen-, spill- och dagvallen 23,0 27,0 27,0

Detsumma Vatten och avlopp 57,0 53,6 55,5

57 Vatten och avlopp 1 exploateringsområden

VA Esbjörn Schlllorsgatan 1) -2,5 -2,5
varav utgifter 1,0 1,0
varav inkomster -2.5 -2,5

VA, Forsåker 48,8 2,0 17,7 -9,3 -59,2
varav utgifter 89,2 2,0 17,7 18,7 50,8
varav Inkomster -138,0 -28,0 -110,0

VA, GårdalBarnsjön’t -2,0 2,0 13,0 -17,0
varav utgifter 40,0 2,0 13,0 25,0
varav Inkomster -42,0 -42,0

VA, Heljered, etapp Il 2,7 3,9 6,3 -7,5



Moderaternas förslag

Investerings- och exploateringsbudgetlplan 201 6-2018

Totalt anslag t.o.m. förbr.
B&opDImjonerkraflot för flerår. proj. 2014 2015 2016 2017 2018 2019-

för fleiir.proj.
varav Ut9ifter 16,1 3,9 9,3 2,9
varav Inkomster -13,4 -3,0 -10,4

VA, Kvarnbyterassen 1)
-6,2 1,8 -0,6 -1,1 -4,0 -2,3

varav utgifter 3,6 1.8 1,8
varav inkomster -9,8 -2,4 -1,1 -4,0 -2,3

VA Lindome centrum -3,1 0,2 -3,3
varav utgifter 0,2 0,2
varav inkomster -3,3 -3.3

VA, lngemantorp 1,0 -1,0
varav utgifter 8,0 1,0 7,0
varav inkomster -8,0 -8,0

VA, Kvambyvallen 1)
-1,1 6,0 -2,4 -3,4 -1,3

varav utgifter 6,9 6,9
varav inkomster -8,0 -0,9 -2,4 -3,4 -1,3

VA,Kållered C -2,0 0,5 -2,5
varav utgifter 3,0 1,5 1,5
varav inkomster -5,0 -1,0 -4,0

VA, Kållered köpstad 1)
-4,0 0,5 -2,0 -2,5

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

VA, Kängurun 1) -6,2 -2,2 -4,0
varav utgifter 1,8 1,8
varav inkomster -8,0 -4,0 -4,0

VA, Lilla Fässbergsdalen 1)
-2,8 0,5 6,0 -1,9

varav utgifter 12,0 0,5 6,0 5,5
varav inkomster -14,8 -7,4 -7,4

VA, Lunnagården 1)
7,0 1,5 1,0 4,5

varav utgifter 25,0 1,5 1,5 22,0
varav inkomster -18,0 -0,5 -17,5

VA, Mölndals innerstad 1) 25,2 19,6 17,0 -4,6 -3,1 0,9 -4,6
varav utgifter 49,8 19,6 17,0 1,0 1,0 5,6 5,6
varav intäkter -24,6 -5,6 -4,1 -4,7 -10,2

VA, Pedagogen, Ekhaga 0,2 2,0 -2,2
varav utgifter 10,2 0,2 5,0 5,0
varav inkomster -10,2 -3,0 -7,2

VA, Sjukhuset 1)
-0,1 0,8 -0,9

varav utgifter 0.8 0,8
varav inkomster -0,9 -0,9

VA, Stensjön Lackarebäck 1:7 m.fl.11
varav utgifter 4,0 2,0 2,0
varav inkomster -4,0 -2,0 -2,0

VA,Stretered1:19f1 -1,6 -1,0 1,8 -1,0 -1,4
varav utgifter 1,8 1,8
varav inkomster -3,4 -1,0 -1,0 -1,4

VA, Svartmossevägen 1) -0,7 4,3 -3,4 -0,8 -0,5 -0,3
varav utgifter 4,7 4,3 0,2 0,2
varav inkomster -5,4 -3,6 -1,0 -0,5 -0,3

VA, Syltiöken -1,0 0,5 -1,5
varav utgifter 0,5 0,5
varav inkomster -1,5 -1,5

VA, Taljegärden l 1)
-1,4 -0,7 -0,7

varav inkomster -1,4 -0,7 -0,7
VA, Taljegården Il -10,2 -3,2 -3,4 1,0 4,6

varav utgifter 5,0 4,0 1,0
varav Inkomster -15,2 -7,2 -3,4 4,6

VA, Tottorp 1:323 (trygghetsboende) 1) -1,0 0,2 -1,2
varav utgifter 0,2 0,2
varav inkomster -1,2 -1,2

VA, Ulla Lyckas väg 1)
-4,3 0,7 -5,0

varav utgifter 2,2 0,7 1,5
varav inkomster -6,5 -6,5



Moderaternas förslag

Investerings- och exploateringsbudgetlplan 2016-2018

Totalt anslag to.m. förbr.
B&oppImjonerkronor för flerår. proj. 2014 2015 2016 2017 2013 201 9-

för flerår.proj.
VA, Västra Balltorp, Blixås 1) -5,4 6,0 6,0 -13,B -3,6

varav utgifter 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0
varav inkomster (övertagande av anläggning) -24,0 -18,0 -6,0
varav inkomster (reducerad avgift) -5,4 -1,6 -3,6

VA, Äby mässhalllmultihall 1) -2,0 1,0 -3,0
varav utgifter 1,0 1,0
varav intäkter -3,0 -3,0

VA, Aby Stallbacke 1) -15,0 16,5 -3,0 -2,0 -11,5 -8,5 -6,5
varav utgifter 20,0 19,0 1,0
varav inkomster -35,0 -2,5 -4,0 -2,0 -11,5 -8,5 -6,5

Delsumma Vatten o avlopp, exploateringsområden -85,5 42,2 21,1 4,4 -6,9 .31,7 -101,8

Summa tekniska nämnden (exkl. inventarier) 108,7 124,2 706,9

Kommunstyrelsen

Årliga investeringsanslag
58 Förskolor och skolor, tekniska investeringar 34,0 34,0 34,0
59 Förskolorlskolor, verksamhetsanpassningar 7,0 7,0 7,0
60 Kök, tekniska investeringar och

verksamhetsanpassningar 6,0 10,0 10,0
61 Idrottsanläggningar, tekniska investeringar 6,0 6.0 6,0
62 Energieffektivisering 8,0 8,0 8,0
63 Tekniska investeringar i övrigt fastighetsbestånd 5,0 5,0 5,0
64 Tvätthall Skedebro FNI 2,0
65 Mindre verksamhetsanpassningar 5,0 6,0 6,0

Fleräriga investeringsanslag
66 FörskoIor2 26,4 34,2 77,9 42,0
67 Hallenskalan 26,0 0,5 12,0 13,5
68 Balltorpsskolan/PepparedsskoIan° 15,0 1,0 8,0 6,0
69 Västra/centrala Mölndal, skolutbyggnad 2 297,3 42,0 15,0 38,1 14,0 48,2 140,0
70 Östra Mölndal, skolutbyggnad 154,6 15,3 10,5 19.0 10,0 100,0
71 Lindome, skolutbyggnad 24,0 4,0 12,0 8
72 Östra Kållered, skolutbyggnad2 12,1 4,0 0,1 3,0 5,0
3 Sporthall, Lindome2 21,9 0,7 1,2 10.0 10,0
74 Förstudie ny simhall 1,0 1,0
75 Nändrottsplatser 1,5 0,1 4,6 4,5
76 Byte av konstgräs 3,0 1,5 3,0
77 Kommunarkiv 0,5 5,5
78 Gunnebo slott och trädgård. orangen 2’ 5,0 2,0 2,0 1,0
79 Gunnebo, reinvesteringar 15,0 7,0 8,0
ny Gunnebo, Göteborgs lustgärdar 1,2 1,2

Summa lS lokalförsötjning (exkl. inventarier) 173,9 184,8 252,1

Exploateringsbudget
80 Esbjörn Schillersyatan 0,6 0,6

anläggningsarbeten “ 4,6 0,2 3,6 1,0
gatukostnadsersättning -4,6 -3,6 -1,0
mark 0,3 0,3
fastighetsbildning 0,1 0,1

81 Forsåker 20,0 20,0
anläggningsarbeten 502,0 9,0 96,0 97,0 300,0
mark 20,0 20,0
Forsåkersbron 188,1 5,1 53,0 130,0
Forsåkersbron, exploatenngsbidrag ftän
MOInDaIaAB -188,1 -5,1 -53,0 -130,0
gatukostnadsersättning -502,0 -9,0 -96,0 -97,0 -300,0

82 Gårda!Bamsjön, Lindome -17,0 1,0 1,5 12,0 -31,5
anläggningsarbeten 24,0 1,0 11,5 11,5
utredningar 1,5 1,0 0,5
gatukostnadsersättning -23,0 -23,0
fastighetsbildning 0,5 0,5

t%



Moderaternas förslag

Investerings- och exploateringsbudget/plan 2016-2018

Totalt anslag t.o.m. förbr.
Se4opp i mjoner kronor för flerår. proj. 2014 2015 2016 2017 2018 2019-

för flerår.proj.
försäljning -20,0 -20,0

83 Heljored etapp 1 3,5 3,5
anläggningsarbeten 3,5 3,5

84 Heljered etapp II
anläggningsarbeten 17,9 2,0 1,6 3,0 11,3
gatukostnadsersällning -17,9 -2,0 -1,6 -3,0 -11,3

85 Ingemantorp -22,1 0,5 6,9 -29,5
arkeologi 2,0 2,0
anläggningsarbeten 20,2 2,0 18,2
utredningar 0,5 0,5
gatukostnadsersällning -18,2 -18,2
befintlig anläggning Fägelsten 2,9 2,9
fastighetsbildning 0,5 0,5
försäljning -30,0 -30,0

66 Jolonområdet, totalt -70,0 -19,7 -9,9 -9,7 -10,2 -10,2 -10,3
tastighetsbildning 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
anläggningskostnad 0,6 0,1 0,5
marksanering 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -3,2 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
mark 5,7 5,7
försäljning -75,5 -25,5 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

87 Kvarnbyterassen (fd Hexion) -4,5 -0,5 4,0
anläggningskostnad 6,2 0,5 4,5 1,2
gatukostnadsersättning -6,7 -1,0 -4,5 -1,2
täckningsbidrag -4,0 -4,0

68 Kvarnbyvallen -38,0 -32,6 -6,0 0,1 0,1 0,4
anläggningskostnad 23,3 22,7 0,1 0,1 0,4
gatukostnadsersällning -16,7 -10,7 -6,0
mark 0,8 0,8
försäljning och täckningsbidrag -45,4 -45,4

89 Kållereds centrum -2,0 0,5 -2,5
anläggningskostnad 8,5 2,0 0,5 3,0 3,0
gatukostnadsersättning -7,5 -1,5 -0,5 -2,5 -3,0
försäljning -3,0 -3,0

90 Källered köpstad
anläggningskostnad 34,0 4,0 15,0 15,0
gatukostnadsersällning -34,0 -4,0 -15,0 -15,0

91 Kängurun 21 0,0 0,0
anläggningskostnad 12,4 0.4 1,2 1,3 8,5 1,0
gatukostnadsersällning -12,6 -0,4 -1,2 -1,3 -8,7 -1,0
övrigt (vattenledning) 0,2 0,2

92 Lilla Fässbergsdalen -29,3 62,0 3,0 -11,3 -20,0 43,0
fastighetsbildning 0,7 0,7
anläggningskostnad 31,0 1,0 75,0 15,0
gatukostnadsersäffning -35,0 -11,0 -11,0 -13,0
övrigt, arkeologi 5,0 5,0
mark 47,0 42,0 2,0 3,0
försäljning -78,0 -24,0 -24,0 -30,0

93 Lindome centrum -6,9 0,5 -7,4
anläggningskostnad 2,0 0,5 7,5
fastighetsbildning 0,1 0,1
gatukostnadsersällning -2,0 -2,0
försäljning -7,0 -7,0

94 Lunnagärden 1 19,9 7,5 17,0 2,0 5,1 7,1 -18,8
fastighetsbildning 0,4 0,1 0,1 0.2
utredningar 6,0 2,0 2,0 2,0
anläggningskostnad 66,0 2,0 64,0
gatukostnadsersättning -50,0 -50,0
mark (Äby stallar) 21,5 6,5 15,0

Ny huvudgata “Lunnagårdsgalan” (Stora
Ävägen-Lunnagårdsgatan + tillfällig bussgata) 65,0 5,0 60,0
övrigt 6,0 1,0 1,0 2,0 2,0
försäljning -95,0 -95,0

95 Mölndals innerstad 49,4 .3,4 0,3 27,1 -1,6 18,4 8,6



Moderaternas förslag

Investerings- och exploateringsbudgetlplan 2016-2018

Totalt anslag t.o.m. förbr.
BeIoppimjunerkronor för flerår. proj. 2014 2015 2016 2017 2018 2019-

för flerär.proj.
projektorganisation 26,9 8,0 4,9 3,5 3,5 3,5 3,5
mark 4,2 3,1 1,1
planarbeten 6,4 6,0 0,2 0,2
fastighetsblldning 1,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
anläggningsarbeten 258,0 8,0 40,0 40,0 60,0 60,0 50,0
övrigt, ledningsflytt 3,5 3,5
övrigt, parkeringsavlösen 20,0 10,0 10,0
övrigt, rivning 5,0 1,0 1,0 3,0
försäljning -201,9 -25,9 -30,0 -18,0 -35,0 -38,0 -55,0
gatukostnadsersällning -65,0 -20,0 -30,0 -15,0
planavgift -8,7 -0,8 -2,6 -1,8 -1,3 -2,2

96 Pedagogen -31,5 0,3 0,7 5,5 -16,0 -22,0
anläggningskostnad 49,3 3,6 0,2 0,5 15,0 30,0
gatukostnadsersällning -26,5 -3,5 -11,0 -12,0
utredningar 0,5 0,5
flyttbollplan,ledningarmm 15,0 5,0 10,0
försäljning -70,0 -30,0 -40,0
sanering 0,2 0,2

97 Stens]ön Lackarebäck 1:7 m fl
anläggningskostnad 4,0 7,0 2,0 1,0
gatukostnadsersättning -4,0 -1,0 -2,0 -1,0

98 Sjukhuset 2 1,9 1,9
anläggningskostnad, allmän platsmark 2,5 2,5
gatukostnadsersättning -2,5 -2,5
anläggningskostnad, sjukhusets del av
erosionsskydd 2,0 2.0
ersättning erosionsskydd -2,0 -2,0
övngt, erosionsskydd, stadens del 1,9 1,9

99 Stretered 1:191 -10,2 0,1 -8,3 -2,0
fastighetsbildning 0,2 0,2
anläggningskostnad 2,5 1,5 1,0
gatukostnadsersättning -2,5 -2,5
mark 0,1 0,1
övrigt, flytt VA 0,5 0,5
försäljning -71,0 -8,0 -3,0

100 Sylilöken 1
anläggningskostnad 1,0 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -1,0 -0,5 -0,5

101 Taljegärden 1 -7,6 2,2 4,5 -5,3
anläggningskostnad 2,4 2,2 0,2
gatukostnadsersättning -2.3 -1,1 -1,2
försäljning -7,7 -3,4 -4,3

02 Taljegården Il -44,2 4,5 0,2 39,9
anläggningskostnad 22,3 14,0 8,3
arkeologi 5,5 5,5
sanering 0,2 0,2
gatukostnadsersättning -12,8 4,5 -8,3
exploateringsbidrag. VA -5,4 -5,4
mark 3,5 3,5
försäljning -57,5 -23,0 -34,5

103 Toltorp 1:323 (trygghetsboende) -7,7 -5,2 -3,0 0,5
anläggningskostnad 0,6 0,1 0,5
planarbete 0,2 0,2
gatukostnadsersättning -0,3 -0,3
försäljning -8,5 -5,5 -3,0
mark 0,3 0,3

104 Tulebo 0,7 0,2 0,5
anläggningskostnad 0,5 0,5
utredning 0,2 0,2

105 Ulla Lyckas väg
anläggningskostnad 1,9 1,9
gatukostnadsersäffning -1,9 -1,9

106 Västra Balltorp, Blixås -35,5 -10,0 1,5 -12,6 -14,4
anläggningskostnad 28.0 7,0 7,0 7,0 7,0



Moderaternas förslag

Investerings- och exploateringsbudgetlplan 2016-2018

Totalt anslag t.o.m. förbr.
Belopp mijonerkronor för flerår. proj. 2014 2015 2016 2017 2018 2019-

för flerår.proj.
sanering 3.0 1,5 1,5
gatukostnadsersättning -28,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
övrigt, grönytor 5,0 5,0
täckningsbidrag grönytor -3,5 -3,5
försäljning -40,0 -13,0 -12,6 -14,4

107 Aby fritidsområde 5,2 1,7 1,5 2,0
anläggningskostnad 3,2 1,7 1,5
övrig markanläggning 2,0 2,0

108 Aby mässhalllmultihall 1,0 1.0
anIägningskostnad 6,0 3,0 3,0
gatukostnadsersällning -6,0 -3,0 -3,0
övrigt, inftastwktur 2,0 2,0
täckningsbidrag -2,0 -2,0
övrigt, anläggningsutgifl 1,0 1,0

109 Aby Stallbacke -3,4 3,3 -1,0 -2,0 -2,0 -1,7
anläggningskostnad 46,5 30,5 10,0 2,0 2.0 2,0
gatukostnadsetsällning -40,5 -26,5 -10,0 -1,0 -1,0 -2.0
försäljning -9,4 -0,7 -2,0 -3,0 -2,0 -1,7

110 Vision 2022 (bostäder ej områdesbestämt) -20,0 -10,0 -10,0
antäggningskostnad 15,0 5,0 5,0 5,0
gatukostnadsersättning -15,0 -5,0 -5,0 -5,0
försäljning -20,0 -10,0 -10,0

111 Markreserv inki. styckebyggda 33,0 11,0 11,0 11,0
mark (inki fastigheter till sociala ändamål) 30,0 10,0 10,0 10,0
anläggningskostnad 15,0 5,0 5,0 5,0
gatukastnadsersättning -6,0 -2,0 -2,0 -2,0
förprojektering, exploaterlngsomr 3,0 1,0 1,0 1,0
försäljning -9,0 -3,0 -3,0 -3,0

Summa exploaterlngsverksamhet 26,5 -76,8 15,1

Totalsumma 370,7 295,8 420,1
varav investeringar 41 6,0 437,9 540,1
varav försäljning av anl.tillgångar -45,3 -142,1 -120,0

1) Exploateringsverksamhet, stadsbyggnadsförvaltningens prövning erfordras före igångsättning
2) Kommunstyrelsens tillstånd ska Inhämlas före Igångsättning.

) Esploatör bygger ut och överlåter till staden.

1 exploateringsverksamhet legår åtgärder som kommer alt omktassificeras till omsättningstiugång vid redovisningen, för att avräknas mot intäkter vid försäljning
av tomtmark.

l(olumnema ‘Io.m. 2014’, ‘förbr. 2015’ och ‘201 9-’ innehåller endast de tieråtiga investeringspmjekt som även har utgifter 2016 eller senare.



Konimunfullmäktige 2015-06-17, Bilaga C.

Mölndals ungdomar och årsrika är de största vinnarna i
Folkpartiets vårbudget inför 2016.

Tack vare åtta år med framgångsrikt Alliansstyre och välskött ekonomi i staden, finns det
också kommande år utrymme att tillskjuta mer resurser med bibehållen låg skatt — näst lägst
1 Västra Götaland. 1 dagarna mottar vi medaljer som årets Superkommun av Dagens Samhälle
och som bästa kommun att bo i av tidningen Fokus.

Det som är bra kan förstås bli ännu bättre. Genom satsningar på ännu fler behöriga ämnes
lärare och riktade stöd till de som behöver det mest, vill vi se ännu högre elevresultat och
ännu fler välmående barn- och ungdomar. Tidigare och mer förebyggande insatser är
nyckeln, inte minst på fritiden. Folkpartiets extra investeringar i bl.a. nya sporthallar och
näridrottsplatser, gör att våra föreningar kan möta fler av alla ungdomar som står och väntar
otåligt 1 kö.

Också våta årsrika mölndalsbor förtjänar fler guldkanter i tillvaron. Genom nya sätt att tänka
och arbeta, samt med stöd av ny teknik, kan valfriheten bibehållas och kvaliteten öka. Dessa
möjliggör fler utevistelser och utflykter, ostörd nattsömn och ännu godare mat bara för att
nämna några.

Centrala Mölndal växer så det knakar. Kållered och Lindome står på tur. Trots det klarat vi
inte att möta efterfrågan av fler bostäder, till rimliga priser, bland i stort sett alla grupper.
Givetvis är det bättre för alla om fler både kan bo i kommunen och närmare sitt arbete
— mindre tid i trängsel och långa köer, mer fri tid med t.ex. anhöriga och vänner.
Folkpartiets strategiska förstärkningar inom stadsbyggnad möjliggör ännu fler bostäder.
En affär som snabbt betalar sig.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Folkpartiet i Mölndals

+ kommunbidrag 2016 för respektive nämnd, enl. bilagal (bilaga 2 03 utgör underlag).

÷ investeringsplan 2016 — 2018, enligt bilaga 4 och 5.

÷ oförändrade kommunala utdebitering för 2016, dvs, till 20,26 kr.



Folkpartiets förslag

Utgiftstak 2016

Budget 2015 Komp. Övriga Budget 2016
Pris!Lön justeringar

Byggnadsnämnden -12,6 -0,6 -2,5 -15,7

Kommunfuflmäktige -11,2 -0,2 0,1 -11,3

Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen* -159,2 -3,2 0,7 -161,7
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden -136,3 -2,5 -3,8 -142,6

Miljönämnden -10,1 -0,3 -10,4

Skolnämnden* -1182,6 -24,7 -39,9 -1 247,2

Social- och arbetsmarknadsnämnden* -241,4 -5,3 -8,0 -254,7

Tekniska nämnden, skattefinansierat -141,5 -2,5 -2,2 -146,2
Tekniska nämnden, affärsdrivande 4,0 4,0

Utbildningsnämnden -289,2 -6,1 13,0 -282,3

Vård- och omsorgsnämnden* -918,7 -79,9 -8,0 -946,0

Nämndernas nettokostnad -3 098,2 -65,3 -50,6 -3 214,1

Avgår interna poster 313,3 327,1
Pensioner -168,7 -177,1
Utrymme för nyttjande av eget kapital -2,0 -2,0
Semesterlöneskuld -5,0 -5,0
Central post lönemedel (AGU) 2016, ej fördelad -14,0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivningar -152,0 -162,4
Skatteintäkter 2884,2 3031,2
Generella statsbidrag och utjämning 245,4 238,6
Finansnetto 21,1 18,2

Ärets resultat, enligt blandmodell 38,1 40,5

Neftokostnadsandel 98,8% 98,8%

*Fp:s budgefförslag gäller med reservation för försämrat skafteutjämningssystem
Regeringen aviserat ändringar skatteutjämningen som slår emot Mölndals Stad från 2016, ca -28 Mkr/år
Regeringen aviserat också statliga satsningar där medfinansiering kan krävas. Läget är oklart.
Statliga bidrag - skolan, +15 Mkr
Statliga bidrag - äldreomsorgen, +13 Mkr
Statligt bidrag - ev. återbetalning gymnasieutbildning, ca +3 Mkr



Folkpartiets förslag

Förändringar jämfört med budget 2015 (exkl. pris- o lön)
Tillkommande nettokostnad (+), avgående nettokostnad f-)

Byggnadsnämnden
Verksamhetsförändringar jmt med budget 2015
Förstärkning bostadsanpassning
Förstärkning bygglovsverksamhet
Teknisk justering, fördelning planavgifter
Fler bygglovshandläggareför fler bostäder, mölndalsbor
och ökade skalleintäkter
Fler bostadsanpassningar för färre hyrda
vårdboendenätter
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

Kommunfu Ilmäktige o övriga nämnder

Verksamhetsförändringarjmf med budget 2015
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

Kommunstyrelsen
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2015
IT-strategi

Centralt e-arkiv, helårseffekt
Tjänsteman i beredskap
Teknisk justering, fördelning plan avgifter
Krisberedskap, driftkostnader
Justering utrymme bidrag/medlemsavgifter
Lokalförsörjning, vakanta lokaler Fässbergsskolan
Intern ränta på markinnehav
Utökat Toleransprojekt, fr 3 till 6 hogstadfeklasser varje
är
Konferenser på hemmaplan, t.ex heldag bil Nå
halvdagar, färre övernattningar
Justering KS förfogande
Förändring politisk organisation, KS-NU/SU
ihopslagning
KSAGU, friskvårdssatsning för lägre sjukfrånvaro.
(Fokus VON 9%, SAN 7%, SKN 7%)
KSAGU, friskvårdspeng, utrednings uppdrag för fler
användningsområden
KSPU, fler planhandläggare för fler bostäder,
mölndalsbor och ökade skatteintäkter

Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre

Summa

Kultur och- och fritidsnämnden
VerksamhetsförändringarJmt med budget 2015

0,5 Teknisk uppgradering 1 idrottsanläggningar
0,5 Renovering Abybadet

0,5 Bibliotek i Kållered, hyreshojning

0,5 Skatepark Kållered, ökade kapitalkostnader 0,2

0,5 Gamla stadshuset, driftkostnad vid uthymlng
0,0 Fässbergsskolan, H-salen, ökad hyra inkl tokalvård

2,5 Fässberg, Aktiviteten, minskad uthyming
Streteredsbadet, åtgärder för halverat underskott
Okad tokaluthyrning genom modernare låssystem
(kadbnckor m.m.)
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre

-0,1 Summa

-0,1

Miljönämnden
Verksamhetsförändringar jmf med budget 2015
Summa 0,0

Skolnämnden
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2015
Förändrat elevtat, skola, förskoteklass
Förändrat elevtat, fritidshem
Förändrat bamantal, förskola
Förändrat elevtal, särskola
Ny-, om- och tillbyggnad, förskolor

0,3 Ny-, om- och fitlbyggnad skollokaler 1,1

-1,0 Ombyggnad, miljöförbättringar, ventilation i lokaler
-0,9 Förstärkt elevhälsa

-1,0 Förstärkt stöd barn med särskilda behov 1,0

1,0 Fässberg, Aktiviteten, ökad hyra
Fässbergsskolan, ökad hyra, lokalvård, vaktnästeri,

0,5 kapltalkostri.
Grundskola, särskilt stöd (läxhjälp, lovskolor), fler elever

0,5 nyanlända m.fl.
Grundskola, ökad lärartäthet och likvärdighet, ännu fler

0,0 behöriga ämneslärare
Grundskola, fler studiebesök och utflykter, dvs avgiftsfn

-0,7 igen 0,2

Grundskola, mer idrott och hemkunskap på schemat 1,0
Skolmaten, bättre och näringsnktigare råvaror, mer
ekotogiskt
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

0,3
1.4
0,1

0,3
0,6
0,8

-0,5

0,5
0,1
3,8

-0,3

0,2
0,3

-0,5
0,4

-0,2
4,1

-4,1

14,2
0,2

-0,8
1,0
1,3

2,5
0,5

0,6

8,2

2,0

5,0

1,0
0,9

39,9



Folkpartiets förslag

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2015
I<öpta boenden, volymökning
Famiehem/vårdnadshavarhem, volymökning
Förordnad vårdnadshavare, volymökning

Alla tillfälligt hyrda lägenheter eni ersäftningsschabloner
Nytt IT-system, samma som VON, utbildning,

Förstärkning inom barnavården
Fler Igh egen regi, t.ex. köpt fastighet för socialt
ändamål
Fler referenslgh 1 både nybyggda och äldre
bostadsområden (MBAB, Förbo m.fl.)
Förstärkn ing för utökat fältarbete

Förändrad arbetsgivaravgifl yngre och äldre

Summa

Tekniska nämnden
Verksamhetsförändrlngarjmf med budget 2015

Ökat underhållsbehov gator och parker

Belysning, utbyte av stolpar
Hållbart resande, införande av flexlinje

Fri kollektivtrafik under lågtrafik inom kommunen för

personer folkbokförda 1 Mölndal som är 65 år och äldre
Ökade kapftalkostnader
Ljuddämpande fönster, ansökningsförfarande med egen
delflnanslerlng (+staden 0,4 mnkr)
Förändrad arbetsgivaravgifi yngre och äldre
Summa

Utbildningsnämnden

Verksam hetsfärändringar jmf med budget 2015
Fler elever 1 gymnasieälder
Färre elever 1 gymnasiesär
Anpassning till GR-kostnad
Övergångseffekter, anpassning m.m
Justering priskompensabon m.h.t. GR-pnslista
Föränd rad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhetsförändrlngarjmf med budget 2015
Fler boendeplatsec, funktionshinder
Nya lokaler, boende funkäonshlnder
Fler boendeplatser, äldreboende
Hemtjänsten, ny ersättningsmodell, nya schabloner

-2,0 (Sverigenivå)
1,0 Socialtjänstlagen, striktare bedömningar inför 2017, liten

IT-system, uppgradering, utbildning (3t) heldagar - mer
5,1 intemutbildning

1,0 Äldreboende, kvar 1 extem regi och sovande nafijour

-2,0 Volymökning, hemtjänst

0,5 Votymökning, hälso- och sjukvård
Äldreboende, verksamhetstyrd bemanning, införande av

0,1 sovande nattjour
Äldreboendelgh uthyrda inom LOV, utredningsuppdrag

8,0 upprtorlterat
Aktivitetspeng, fördubblad till 2000 kr!år (ca 700 pers)
styrd till extema ufförare
Generell kvalitetshöjning, fler “guldkanter”, t.ex. fler
utevistelser, utflykter
Anhörigvård, mer avlastning, daglig verksamhet
Sjukvården - utskrlvningsklara kvar i brist på

1,3 korwdsplatser

0,5 Fler korttidsplatser 1 brist på fler permanenta platser
-0,5 Kvaiftetssäkring - återinförande av personligt ombud

Äldrematen, bättre och näringsriktigare råvaror, mer
ekologiskt
Införande av valmöjlighet, “e-nattfnd” för ostörd
nattsömn
Förändrad arbetsgivaravgifl yngre och äldre

0,4 Summa
0,1
2,2

Bolagssektorn
Förbo - krav på ökad utdelning till Mölndals stad samt
+50 lgh/år 1 Mölndal

9,1 Mölndals stad - ärligt kapitaltillskott till Kvarnfallet

5,8
0,6
3,5

-15,0
-0,5

7,0

1,0

1,0
1,0

-5,0

0,5

0,7

3,0
0,8

-7,0

7,0
0,5

0,5

0,5
2,1

8,0

2,0
1,5
0,8

-0,3
0,7

-1,6
-9,9
-9,3
-1,2
-0,1

-13,0

-4,6

4,6



Folkpartiets förslag

Marcus Claesson (FP) föreslår ändring enligt följande:

lnvesteringsbudget/plan 2016 2017 2018
Budgetberedningens förslag 380,3 308,2 420,5
lI-infrastruktur -2,0
Utbitdningsnämnden, övriga inventarier -0,3 -0,3 -0,3
Trafiksäkerhet o miljöförbättrande åtgärder -2,0 -2,0 -2,0
Trafiksäkerhet o miljöförbättrande åtgärder, investeringsbidrag 0,4 0,4 0,4
Laddstolpar för elfordon Mölndal/Kållered/Lindome, 3 st 0,4 0,4 0,4
Utveckling av befintligt GC-nät -3,0 -3,0 -3,0
Utveckling av befintligt GC-nät, investeringsbidrag 0,5 0,6 0,6
Motionsanläggningar, Tulebosjön elbelyst motionsspår 1,5
Förskolor och skolor, tekniska investeringar 4,0 4,0 4,0
Västra/centrala Mölndal, skolutbyggnad -5,0
Sporthall, Lindome -4,1 -10,0
Ersätts av tillbyggnad Almåshallen f44x30 m) inkl. renovering

Aktiviteten, tillbyggnad (44x24 m) 8,0 8,0
Näridrottsplats, Lackarebäcksskolan 5,0
Konstgräsplan, Enerbacksplan 4,0
Energieffektivisering 2,0 2,0 2,0
Åtgärder förnyelsebar energi -2,0 -2,0 -2,0
Förvärv av mark inkl. fastigheter för sociala ändamål 9,0 9,0 9,0
Markreserv, 300 nya lgh vid Aktiviteten -40,0
Summa investeringsbudget 380,2 318,3 403,1

Utöver investeringsbudget/plan 20; 6-2018 skaföljande tillägg göras:
Högkapacitetsbussar, V Frölunda-Mölndalsbro, delfinansiering 50 mnkr 2019-



Kommunfullmäktige 20 15-06-17, Bilaga D.

Centerpartiets förslag

Utgiftstak 2016

Budget 2015 Komp. Övriga Budget 2016
Pris!Lön justeringar

Byggnadsnämnden -12,6 -0,6 -2,5 -15,7

KommunfuHmäktige -11,2 -0,2 0,1 -11,3

Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen* -159,2 -3,2 -1,7 -164,1
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden -136,3 -2,5 -3,8 -142,6

Miljönämnden -10,1 -0,3 -10,4

Skolnämnden* -1182,6 -24,7 -35,9 -1 243,2

Social- och arbetsmarknadsnämnden* -241,4 -5,3 -7,5 -254,2

Tekniska nämnden, skattefinansierat -141,5 -2,5 -0,5 -144,5
Tekniska nämnden, affärsdrivande 4,0 4,0

Utbildningsnämnden -289,2 -6,1 12,5 -282,8

Vård-och omsorgsnämnden* -918,1 -19,9 -4,8 -942,8

Nämndernas neftokostnad -3 098,2 -65,3 -44,1 -3 207,6

Avgår interna poster 313,3 327,1
Pensioner -168,7 -177,1
Utrymme för nyttjande av eget kapital -2,0 -2,0
Semesterlöneskuld -5,0 -5,0
Central post lönemedel (AGU) 2016, ej fördelad -14,0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivningar -152,0 -162,4
Skatteintäkter 2 884,2 3 031,2
Generella statsbidrag och utjämning 245,4 238,6
Finansnetto 21,1 18,2

Årets resultat, enligt blandmodell 38,1 47,0

Nettokostnadsandel 98,8% 98,6%

*C:s budgefförslag gäller med reservation för nedanstäende:
Regeringen aviserat också statliga satsningar där medfinansiering kan krävas. Läget är oklart.
Statliga bidrag - skolan, +15 Mkr
Statliga bidrag - äldreomsorgen, +13 Mkr
Statligt bidrag - ev. återbetalning gymnasleutbildning, ca +3 Mkr



Centerpartiets förslag

Förändringar jämfört med budget 2015 (exkl, pris- o lön)
Tillkommande nettokostnad (+), avgående nettokostnad (-)

Byggnadsnämnden
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2015
Förstärkning bostadsanpassning
Förstärkning bygglovsverksamhet
Teknisk justering, fördelning planavgifter
Fler bygglovshandläggareför fler bostäder, mölnda[sbor
och ökade skatteintäkter
Fler bostadsanpassningar för färre hyrda
vå cd boende nätter

Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

Kommunfullmäktige o övriga nämnder
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2015
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

Kommunstyrelsen
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2015
IT-strategi

Centralt e-arkiv, helårseffekt
Tjänsteman i beredskap
Teknisk justering fördelning planavgifter
Krisberedskap, driftkostnader
Justering utrymme bidrag’mediemsavgifter
Lokalfdrsörjning vakanta lokaler Fässbetgsskolan
Intern ränta på markinnehav
Utökat Toleransprojekt, fr 3 NI 6 högstadeklasser varje
år
Konferenser på hemmaplan, t ex heldag till två
halvdagar, färre övernattningar
KSAGU, friskvårdssatsning för lägre sjukfrånvaro
(Fokus VON 9%, SAN 7%, SKN 7%)
KSAGU, friskvårdspeng. utredningsuppdrag för fler
användningsområden
KSPU fler planhandläggare för fler bostäder
mölndalsbor och ökade skatteintäkter

Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre

Summa

Kultur och- och fritidsnämnden
Verksamhetsförändtingarjmf med budget 2015

0,5 Teknisk uppgradering i idrottsanläggningar
0,5 Renovering Abybadet

0,5 Bibliotek Kållered, hyreshöjning

0,5 Skatepark Kållered, ökade kapitalkostnader 0,2

0,5 Gamla stadshuset, driftkostnad vid uthyming

0,0 Fässbergsskolan, H-salen, ökad hyra inkI lokalvård

2,5 Fässberg Aktviteten, minskad uthyrning
Streteredsbadet, åtgärder för halverat underskott
Okad lokaluthyrning genom modernare låssystem
(kod brickor mm.)
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre

-0,1 Summa

-oj

M iljönä mnden
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2015
Summa 0,0

Skolnämnden
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2015
Förändrat elevtal, skola, förskoleklass
Förändrat elevtal, fritidshem
Förändrat barnantal, fötskola
Förändrat elevtal, särskola

Ny-, om- och tillbyggnad, förskolor

0,3 Ny-, om- oDh tillbyggnad skolokaler 1,1

-1,0 Ombyggnad, miljöförbättringar, ventilation i lokaler 2,5

Förstärkt e’evhälsa 1.5

Förstärkt stöd barn med särskilda behov 1,0

1,0 Fässberg. Aktiviteten, ökad hyra
Fässbergsskolan ökad hyra, lokavård vaktmästeri,

0,0 kapitalkostn.
Grundskola särskilt stöd (läxhjäip ovskotor) fler elever

1,7 nyanlända m fl
Grundskola fler studiebesök och utflykter, dvs avgftsfri
igen 0,2

Grundskola mer idrott och hemkunskap på schemat
Skolmaten, bättre och näringsriktigare råvaror, mer
ekologiskt
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

0,3
1,4

0,1

0,3

0,6

0,8

-0,5

0,5

0,1

3,8

-0,3

0,2

0,3

-0,5

0,4

-0,2
4,1

-4,1

14,2

0,2

-0,8
1,0

1,3

1,0

0,5

0,6

8,2

2,0

1,0

1,0

0,9

35,9



Centerpartiets förslag

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsförändringar jmf med budget 2015
Köpta boenden, volymökning
Familjehem/vårdnadshavarhem, volymöknrig
Förotdnad vårdnadshavare, volymäkning

Alla tillfälligt hyrda lägenheter en! ersättningsschabloner
Nytt IT-system, samma som VON, utbildning,
internutbildning

Förstärkning inom barnavården
Fler Igh i egen regi. t.ex. köpt fastighet för socialt
Fler referenslgh j både nybyggda och äldre
bostadsområden (MBAB, Förbo m.fl)
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre

Summa

Tekniska nämnden
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2015

Ökat underhålisbehov gator och parker

Belysning, utbyte av stolpac
Håtbart resande, införande av flexlinje
Fri kollektMrafik under lågtrafik inom kommunen för

personer folkbokförda Mölndal som är 65 år och äldre
Utökad kollektMrafik södra kommundeTarna
Ökade kapitalkostnader
Ljuddämpande fönster. ansäkningsfärfarande med egen
delfinansiering (+staden 0,4 mnkr)
Förändrad arbetsgivacavgift yngre och äldre
Summa

Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhetsförändringar jmf med budget 2015

2,0 Fler boendeplatser, funktionshinder
1,5 Nya lokaler, boende funktionshinder
0,8 Fler boendeplatser, äldreboende

Hemtjänsten, ny ersättningsmod&l, nya schabloner
-2,0 fSver;genivå)

Socialtjänstlagen, striktare bedömningar inför 2017, liten
1,0 effekt rimlig redan 2016

IT-system, uppgradering, utbildning (3!) heldagar - mer
5,1 internutbildning
1,0 Aldreboende, kvar i extern regi och sovande nattjour

-2,0 Volymökning, hemtjänst
0,1 Volymökning, hälso- och sjukvård

Aldreboende, verksamhetstyrd bemanning, införande av
7,5 sovande nattjour

Aldreboenäelgh uthyrda inom LOV, utredningsuppdrag
upprioriterat
Generell kvalitetshöjning, fler “guidkanter”, tex. fler
utevistelser, utflykter
Anhärigvård, mer avlastning, daglig verksamhet
Sjukvården - utskrivningsklara kvar i brist på

1,3 korttidsplatser

0,5 Fler korttidsplatser i brist på fler permanenta platser
-0,5 Kvalitetssäkring - återinförande av perscnigt ombud

Aldrematen bättre och näringsriktigare råvaror
Införande av valmöjlighet, “e-nattfrid” för ostörd

-5,0 nattsömn

3,0 Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
0,7 Summa

0,4
0,1

0,5

Utbildningsnämnden
Verksamhetsförändringar Jmf med budget 2015
Fler elever gymnasieålder
Färre elever i gymnasiesär
Anpassning till GR-kostnad
Overgångseffekter, anpassning mm.
Justering priskompensaon m.h.t. GR-prislista
Ny gymnasieskola Mölndal, utredning
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Summa

9,1
-1,6
-g,g

-9,3
-1,2

0,5
-0.1

-12,5

5,8
0,6
3,5

-15,0

-0,5

7,0
1,0

1,0

1,0

-6,0

0,5

1.0

0,8

-7,0

7,0
0,5

1,0

0,5

2,1
4,8



Kommunfullmäktige 20 15-06-17, Bilaga E.

KF-mål med indikatorer — Alliansens förslag

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

1 vår stadskäma ska finnas ett blandat utbud av moderna bostäder, omfattande handel, kultur
och restauranger. Genom att koppla ihop Mölndals centrtim med den nya stadsdel som
kommer att växa fram på forsåkersområdet samt Kvambyn så skapas förutsättningar för
en sammanhållen, karakteristisk och modern innerstad.

2. De som vistas i Mölndal ska uppleva ökad trivsel och ttygghet i offentliga rummet.

Samverkan mellan olika aktörer som kan bidra till ökad trivsel och trygghet i det offentliga
rummet ska öka. Kommunens brottsförebyggande arbete ska stärkas genom samverkan
mellan skola, socialtjänst, fritid och polis. Gemensamma ytor ska hållas hela och rena.
Trygghetsvandringar genomförs i olika områden. Blandad verksamhet i våra kommundels
centra ger också liv och rörelse fler timmar på dygnet.

3. Företagare ska uppfatta Mölndal som en alltmer attraktiv näringslivskommun.

Kommunen ska erbjuda goda möjligheter till etablering av nya företag och vi vill fortsätta att
utveckla samverkan med redan etablerande företag. fortsatt bredbandsutbyggnad underlättas.
Kommunen ska sträva efter att lägga ut verksamheter på entreprenad genom en väl
fungerande offentlig upphandling. Kommunens upphandlingar bör utformas så att man
underlättar för fler företag att lämna anbud Arbetet med att utveckla ännu fler e-tjänster
behöver också fortsätta.

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

Mölndal ska vara en kommun som växer. fler invånare och fler företag skapar förutsättningar
för en starkare Göteborgsregion. Kunskapsintensiva och kreativa verksamheter ska välja
Mölndal. Inom flera områden, t.ex. bioteknik och livsvetenskap (Life Science), tillför vi redan
idag kunskap till nytta för hela Västsveriges utveckling. Detta arbete kan ytterligare
förstärkas. Kommunens planering ska underlätta för personresande i hela regionen för att
skapa en attraktivare arbetsmarknadsregion.

y



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

1 kommunen ska finnas attraktiva bostäder för olika åldrar och kraven på olika bostads-
önskemål mötas. Äganderätt och bostadsrätt är den upplåtetseform som ger det bästa
inflytandet över det egna boendet. Samtidigt efterfrågar många ungdomar en egen lägenhet
varför också fler hyresrätter måste byggas. Och om vi ska bli fler måste vi se potentialen i
hela vår kommun och att skapa attraktiva bostadsområden, och närhet till service, i samtliga
kommundelar. När vi växer skall vi skapa ett samhälle med social hållbarhet som präglas av
mångfald och möjligheten att välja mellan olika alternativ.

6. Varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att de samlade skolresultaten
förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

Att tidigt fånga barns olika behov ökar förutsättningarna för att dessa fullföljer sin skolgång
och senare får ett arbete. förskolan ska stötta språkutvecklingen hos barn med bristande
språkkunskaper och ett tak sättas för bamgrnppemas storlek. 1 skolan ska kunskaper sättas i
centrum. Särskilt viktigt ar det att man i de tidigare årskurserna lär sig räkna, läsa och skriva.
Skolan behöver fler behöriga lärare och kommunen bör fortsatt satsa på karriärtjänster. f ler
lärartimmar behövs i klassrummen Elever bör kunna få läxhjälp efter skolan och särskilda
insatser bör riktas mot elever med hög frånvaro.

7. Mölndalsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att ta
ansvar for stadens utveckling ska öka.

Kommunen ska ha en god dialog med sina medborgare. Ett särskilt fokus ska läggas på barn
och ungdomars inflytande Användandet av ny teknik och IT skapar goda möjligheter till
förbättrad service och kontakt med medborgarna Kommunen ska också underlätta för sina
medborgare att göra egna livsval. Därför ska det fria skolvalet värnas och friskolor stödjas.
Inom äldreomsorgen ska det erbjudas fler äldreboenden som drivs på entreprenad och man
ska själv kunna välja leverantör av hemtjänst. Nya tekniska lösningar för den som önskar bo
kvar i det egna hemmet ska erbjudas.

8. Andelen Mölndalsbor som upplever god hälsa ska öka.

Ett livaktigt kultur- och fritidsliv, samt ökad kunskap och ny teknik, ökar förutsättningarna för
en god hälsa och ett rikare liv. Kommunen ska därför underlätta för en aktiv fritid och stödja
ett aktivt föreningsliv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att jämna ut skillnaderna mellan
killar och tjejer i upplevd hälsa. foikhälsorådets verksamhet och “välffirdsbokslut” ska
underlätta detta.



9. Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en
hälsosam och god miljö.

Uppföljning av Mölndals nya Miljömål 2022, tillsammans med samhällets teknikutveckling,
ger förutsättningar att stärka miljöarbetet. Möjlig energieffektivisering främjas. Fortsatt
satsning på källsortering och fastighetsnära insamling av avfall underlättar fortsatt hållbar
tillväxt. Vid planering av nya bostadsområden ska grönområden finnas. Bra kollektivtrafik
ska finnas i hela kommunen.

10. 1 Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka.

Arbete är förutsättningen för välfärd. Det behöver bli lättare för ungdomar att komma in på
arbetsmarknaden. Ofiast saknas i unga år den arbetslivserfarenhet som krävs för ett arbete.
Fler som erbjuder praktikplatser är viktigt. Kommunen bör därför i denna del samverka mer
med det lokala näringslivet. Många kommer till Sverige från andra länder. Det tar vanligvis
Längre tid för dessa att etablera sig då man saknar kontakter och referenser. Kommunen måste
därför aktivt inrikta sitt arbete på att nyanlända lär sig svenska och kan komma ut i egen
försörjning.

11. Mölndals Stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.

Kommunen ska erbjuda en attraktiv arbetsmiljö där ansvar och egna initiativ värdesätts.
Jämställda arbetsvillkor är en självklarhet i kommunen. Kommunen behöver bli bättre på
individuell lönesättning och att tillämpa avtal. fler chefer måste våga och vilja vara chef.
Stadens anställda bör ges möjlighet till olika karriärvägar och arbetstider som passar den
enskilde inom ramen för vad som verksamheten möjliggör. Kommunens satsningar på
friskvård stärks.

\//



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
20 15-06-17

Plats och tid Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen kl. 18:00 - 21:30

Beslutande ledamöter Sven-Ove Johansson (S), ordFörande
Maria Rantsi (M), vice ordfl5rande
Kader Hamakarim (MP), 2:e vice ordförande
Marie Osth Karlsson (5)
RalfLorentzon (5)
Pemilla Övermark (S)
Tomas Angervik (5)
Elpida Georgitsi (5)
Raymond Carlsson (5)
Ulla-Britt Thor (5)
Therese Aronius (5)
Karin Vedlin (5)
Patrik Karlsson (5)
Stefan Gustafsson (5)
Solveig Hallin (5)
Ove Dröscher (S)
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Bernt A Runberg (5)
Rasha Riad Sandén (5)
Lennart Wallensäter (5)
Jennie Rodin (MP)
Annika Bjerthede (MP)
Ulrika Frick (MP)
Rasmus Draklander (MP)
Marie Lindqvist (V)
Jessica Wetterling (V)
Äke 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)
Kenneth Wallin (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Johan AhIsell (M)
Gerhard Bengtsson (M)
Arne Woxlin (M)
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Elin Andersson (FP)
Margareta Krakowski (FP)
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Eric Nilsson (C)
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Fredrik Mellbin (SD)
Kjell-Åke Jönsson (SD)
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Safia Omar Abdi (MP), ersättare
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André Zeidan (KD), ersättare
Joakim Wikström (FP), ersättare
Rune Nilsson (SD), ersättare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I Mölndals stad Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
20 15-06-17

§ 104

KS 283115
Godkännande av försäljning av fastigheten Hårddisken 1,

Jolenområdet, avtal 58-2014

Beslut
Försäljning av fastigheten Hårddisken 1, enligt avtal 58-20 14, godkänns.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn Marklund
bemyndigas att underteckna köpeavtalet.

1 händelse av formella hinder i samband med försäljningens genomförande bemyndigas
kommunstyrelsen att godkänna erforderliga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av
egendomen till annan juridisk person.

Ärendet
Armatec AB har rekommenderats av näringslivsutskottet, i beslut 20 14-09-15, för etablering
inom Jolenområdet.

Armatec AB är ett företag inom Bygg/VVS/Energi/Industri och avser, som ett steg i
företagets expansion, uppföra ett nytt huvudkontor för sin verksamhet i Jolens
verksamhetsområde. Armatec AB har som policy att inte äga och förvalta några fastigheter
själv och genomför därför projektet i samarbete med Platzer fastigheter AB som kommer att
uppföra den nya byggnaden och äga fastigheten Hårddisken 1 genom sitt koncernbolag AB
Platzer Sampi. Armatec AB har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Platzer.

Fastighetens areal är 8 194 kvm och köpeskillingen är 11 061 900 kronor (1 350 kr/kvm).
Arendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 19 maj 2015, § 51.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 154.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av fastigheten Hårddisken 1, enligt avtal 58-
20 14.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh KarLsson och stadsbyggnadschef Björn Marklund
bemyndigas att underteckna köpeavtalet.

1 händelse av formella hinder i samband med försäljningens genomförande bemyndigas
kommunstyrelsen att godkänna erforderliga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av

Juster Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

• Sammanträdesdatum
20 15-06-17

egendomen till annan juridisk person.

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

Expedieras till
Armatec AB, planeringsutskottet

Justerandes sign (lAJ Utdragsbestyrkande
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