
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-08-24

Plats och tid Mölndals stadshus, rum 214 kl. 13:00-14:30

Beslutande ledamöter Marie Östh Karlsson (S) (ordförande)
Hans Bergfelt (M) (vice ordförande)
Stefan Gustafsson (S)
Kajsa Hamnén (M)
Solveig Hallin (S)
Marcus Claesson (L)
Marie Lindqvist (V)
Ingemar Johansson (C)
Peter Berg Johnson (KD)
My Blomgren (MP) (ersättare)  ersätter Ulrika Frick (MP)
Joel Olsson (SD) (ersättare)  ersätter Ilona Michalowski (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Ove Dröscher (S)
Gun Kristiansson (S)
Bernt A Runberg (S)
Lennart Wallensäter (S)
Gabriela Nilsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Kristian Vramsten (M) §§182-185
Glenn Grimhage (L) §§161-172, §§174-185

Övriga närvarande Håkan Ahlström (stadsdirektör)
Suzanna Bengtsson (kommunsekreterare)
Tina Norin (kommunikatör stadsledningsförvaltningen) §163
Eveline Stomvall (ekonomichef) §185

Utses att justera Marie Lindqvist

Justeringens plats och tid Stadshuset, stadsledningsförvaltningen      

Paragrafer §§161-185
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Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Suzanna Bengtsson

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

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Marie Lindqvist

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

Instans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-08-24

Anslag sätts upp 2016-09-05 Sista dag för överklagande 2016-09-26

Anslag tas ner

Förvaringsplats för 
protokollet

Stadshuset, stadsledningsförvaltningen

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

Suzanna Bengtsson

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§161 Redovisning av delegeringsbeslut
§162 Meddelanden
§163 Policy för medborgardialog i Mölndals stad

§164 Projekt FRAMM - kompetensutveckling i mänskliga rättigheter och 
normkritik för chefer - information

§165 Svar på motion (L) om jämställdhetspris
§166 Svar på motion (L) om bredbandsuppkoppling på äldreboenden i kommunen

§167 Svar på motion (L) om att alla Mölndalsbor ska få testa personliga flexibla 
zoner i kollektivtrafiken

§168 Årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst

§169 Revidering av dokumenthanteringsplan för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen

§170 Samverkansavtal om gemensamma folkhälsoinsatser i Mölndal 2017-2020
§171 Förändring av organisation och ansvar för folkhälsoarbetet

§172 Sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott

§173 Överklagande enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-
20 § 73, svar på motion om att utveckla Åby Fritidsområde

§174 Pensionsgrundande ersättning för styrelseledamot i Mölndals stads bolag

§175 Förutsättningar för att skapa ett Business Improvement District (BID) i 
Kållereds centrum

§176 Remiss Betänkande Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105) - 
remissvar till Näringsdepartementet

§177 Återkallande av planuppdrag för del av Balltorp 1 :106 m.fl., Lunnagården

§178 Detaljplan för verksamheter i Lunnagården, del av Balltorp 1:106 m.fI. - 
begäran om planuppdrag

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

§180 Exploateringsavtal 35-2016 angående detaljplan för Kållered köpstad
§181 Detaljplan för Kållered köpstad - godkännande inför antagande

§182 Detaljplan för Annestorp 3:30, bostäder och verksamheter vid Spinneriet i 
Lindome - begäran om uppdrag

§183
Godkännande av samarbetsavtal 13-2016 med Skandia Bostäder AB och 
Hemsö Vårdfastigheter AB, detaljplan för Mullvaden 1, Murmeldjuret 2 och 4 
m.fl.

§184 Godkännande av samarbetsavtal 36-2016 om upprättande av detaljplan för 
Körsbäret 10

§185 Månadsrapport juli 2016
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-08-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 161

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.

Ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat sin beslutanderätt till utskott och förvaltning enligt 
kommunstyrelsens antagna delegeringsordning den 4 december 2013, § 275. Dessa beslut ska 
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva 
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla lämnad 
delegering. Delegeringslistor finns tillgängliga i de förtroendevaldas läsplattor, 
delegeringsbesluten finns även tillgängliga på stadsledningsförvaltningens kansli.
 
Stadsledningsförvaltningen
1.
Stadsdirektör Håkan Ahlströms delegeringsbeslut nr 1-2 för tiden 5-20 juni 2016. Nr 1 avser 
beslut om förbud mot eldning utomhus inom Mölndals stad och nr 2 avser beslut om upphävt 
eldningsförbud utomhus (kommunstyrelsens beslut, dnr 286/15-1).
 
2.
Upphandlingschef Christian Larssons delegeringsbeslut nr 11-15 för tiden 25 maj – 5 augusti 
2016, avser upphandlingsärenden (delegeringsordningen, punkt B 2).
 
3.
Fastighetschef Rune Ohlssons delegeringsbeslut nr 5-6 för tiden 4 maj – 9 juli 2016 avser 
upphandlingsärenden (delegeringsordningen, punkt B 5).
 
4.
Enhetschef Kaj Andréassons delegeringsbeslut nr 1 den 11 maj 2016, avser personal-
administrativt ärende (delegeringsordningen, punkt A 6).
 
5.
Enhetschef Erik Samuelssons delegeringsbeslut nr 1 den 11 maj 2016, avser personal-
administrativt ärende (delegeringsordningen, punkt A 6).
 
6.
Enhetschef Clas Svenssons delegeringsbeslut nr 3 den 26 juli 2016 avser upphandlingsärende 
(delegeringsordningen, punkt B 5).
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Tekniska förvaltningen
7.
Teknisk chef Göran Werners delegeringsbeslut nr 57-70 för tiden 23 maj – 3 augusti 2016, 
avser yttrande till polismyndighet vid upplåtelse av offentlig plats (delegeringsordningen, 
punkt C 7).
 
Protokoll
Kommunstyrelsens utskotts protokoll finns på Mölndals stads hemsida:
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott den 14 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 juni 2016.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 7 juni 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 17 maj och 7 juni 2016.
Kommunstyrelsens serviceutskott den 26 maj 2016.

Förslag till beslut
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-08-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 162

Meddelanden

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendet
1.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se)
 
2016:30 - Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid 
yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb.
 
2016:31 - Arbetsdomstolens dom 2016 nr 26, fråga om beräkning av den förhöjda 
ersättningen.
 
2016:32 - Omplacering i samband med arbetsbrist.
 
2016:33 - Ändrade regler om tilläggsbelopp till fristående skolor m.m.
 
2016:35 - Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2017.
 
2016:36 - Reviderade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.
 
2016:37 - Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 35 om byte av rast mot måltidsuppehåll på annan 
tid än vid nattarbete bestämmelser (AB) § 28 mom. 9.
 
2016:38 - Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 – med 
Fastighetsanställdas Förbund.
 
2016:40 - Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 – med 
Seko – Facket för service och kommunikation.
 
2016:41 - Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 – med 
Svenska Transportarbetareförbundet.
 
2016:42 - Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverens-
kommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖKT med AkademikerAlliansen.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2016:44 - Sjuklön vid indragen sjukpenning, Allmänna.
 
2016:45 - Budgetförutsättningar för åren 2016–2019.
 
2.
Protokoll från kommunfullmäktiges möten den 18 maj och 15 juni 2016.
 
3.
Inbjudan till Ägarråd med Grefab, Gryaab och Renova den 3 juni samt minnesanteckningar 
från möte den 25 februari 2016.
 
4.
Kallelse till Vattenrådet för Mölndalsåns avrinningsområde den 3 juni 2016 samt 
anteckningar från möte den 3 mars 2016.
 
5.
Utdrag ur anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) 13 maj 2016
§ 3 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götalandsregionen 2017-2020 med utblick 
till 2035 – samt avstämning kring kollektivtrafikens samverkansformer
§ 4 Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035
§ 5 Uppdrag till kollektivtrafiknätverket och dess medlemmar
§ 6 Arbetsordning för det delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen
§ 8 Höstens möten med det delregionala kollektivtrafikrådet – avstämning kring tidplan
 
6.
Utdrag ur protokoll från GRs förbundsstyrelsesammanträde den 13 maj 2016, § 135, om 
Göteborgsregionens internationella skola under ett tak.
 
7.
Kallelse och handlingar till Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsstyrelse- och 
förbundsfullmäktigemöte den 14 juni.
 
8.
Kallelse och handlingar till GR, förbundsstyrelsens extra sammanträde den 14 juni 2016.
 
9.
Utdrag ur Tolkförmedling Västs protokoll den 3 juni, § 235, om tillsättning av förbundschef.
 
10.
Minnesanteckningar från ägarråd i Gryaab och Renova den 3 juni 2016.
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11.
Protokoll från Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening årsmöte den 24 maj 2016.
 
12.
Protokoll från REKOs (Referensgrupp Kollektivtrafik) möte den 1 juni 2016.
 
13.
Rapporter från Inspektionen för vård och omsorg ”Med makt följer ansvar” och ”Vad gör min 
LSS-handläggare”.
 
14.
Länsstyrelsens beslut angående tillstånd för kameraövervakning vid rovdjursinventering.
 
15.
Utdrag ur GRs förbundsfullmäktigeprotokoll den 14 juni 2016
§ 58 Förslag till rambudget för revision av GR 2017
§ 59 Förslag till verksamhetsinriktning för GR år 2017-2019 samt budget 2017
§ 60 Fastställande av reviderad förbundsordning för GR vad gäller ändamålsparagrafen 3 
avseende ”Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå”.
 
16.
Protokoll från Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås 
styrelsemöte den 22 juni 2016.
 
17.                                                                              Dnr KS 442/15
Mark- och miljödomstolens dom avseende överklaganden på kommunfullmäktiges beslut den 
23 september 2015, § 124, att anta detaljplan för Åby mässhall och hotell. Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandena.
 
18.
Sveriges kommuner och landstings förbundsstyrelsebeslut den 10 juni 2016 om förbunds-
avgift år 2017 till Sveriges kommuner och landsting.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19.
GRs skrivelser inför förbundsstyrelsemötet den 14 juni 2016 om ”Förslag till åtgärder för 
trafiksituationen på väg 155” och ”Val av ny 1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen samt 
tillhörande följduppdrag”.
 
20.                                                                              Dnr KS 204/16
Riktlinjer för lönesättning i Mölndals stad.                          
 
21.
Aktuellt om uppdraget att undersöka möjligheterna för en avveckling av Holtermanska 
donationen och Delbanco.

Förslag till beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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§ 163

KS 238/16
Policy för medborgardialog i Mölndals stad

Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till policy för medborgardialog i Mölndals stad.
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Policy för medborgardialog i Mölndals stad antas.

Ärendet
Med utgångspunkt i Kommunfullmäktige mål 7 - Mölndalsbornas möjligheter att påverka 
frågor som rör deras vardag och att ta ansvar för stadens utveckling ska öka - har under 
2015/16 ett arbete bedrivits med att ta fram ett förslag till policy för medborgardialog. Syftet 
med policyn är att alla nämnder och förvaltningar ska arbeta enligt samma process och följa 
enhetliga riktlinjer för hur man föreslår, beslutar om, planerar för, genomför, använder 
resultatet av och följer upp medborgardialog. Medborgardialog handlar om övergripande 
frågor kring samhällsutveckling och styrs av politiken. Dels handlar det om att få in underlag 
till politiska beslut, men också om att stärka den demokratiska processen på lång sikt - att få 
människor att mötas och skapa en delaktighet kring de utmaningar en kommun står inför att 
fatta beslut om. Medborgardialog behövs inte bara för att få underlag till beslut utan även för 
att på lång sikt utveckla nya former för inflytande och delaktighet för att kunna hantera vår 
tids utmaningar och ta del av människors engagemang för att skapa ett socialt hållbart 
samhälle.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2016, tillsammans med förslag till 
policy.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2016, § 115.
 
Dagens sammanträde
Kommunikatör Tina Norin föredrar ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till policy för medborgardialog i Mölndals stad och 
föreslår att kommunfullmäktige antar policyn.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 164

Projekt FRAMM - kompetensutveckling i mänskliga rättigheter och 
normkritik för chefer - information

Beslut
Informationen noteras.

Ärendet
Dagens sammanträde
Carolina Day, biträdande projektledare FRAMM, Nada Markov, projektledare FRAMM och 
Elisabeth Jacobsson, skolchef, informerar kommunstyrelsen om projektet FRAMM som 
arbetar med kompetensutveckling för chefer i mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och 
normkritik. Under åren 2016-2018 ska Mölndals stads ca 230 chefer, tillsammans med ca 90 
nyckelpersoner i förvaltningarna, utbildas inom dessa områden.
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för föredragningen.
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§ 165

KS 533/15
Svar på motion (L) om jämställdhetspris

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
 
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott får i uppdrag att genomföra 
motionens intentioner och i samråd med övriga berörda upprätta rutiner med lämpliga 
urvalskriterier samt sammansättning av jury, för arbetet.
 
Reservation
Joel Olsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Ärendet
Delaram Esmaeili (L) och Elin Andersson (L) föreslår i en motion daterad den 16 december 
2015 att framgångsrikt jämställdhetsarbete ska lyftas, uppmärksammas och belönas och att 
Mölndals stad ska inrätta ett jämställdhetspris.
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 16 december 2015, § 179, remitterat motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till kommunstyrelsens 
arbetsgivar- och organisationsutskott, kommunstyrelsens näringslivsutskott, kultur- och 
fritidsnämnden och Folkhälsorådet för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott har behandlat ärendet den 9 februari 
2016, § 7, och tillstyrker motionen.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2016, § 45, och avstår 
från att lämna synpunkter på motionen då dess syfte inte faller inom ramen för näringslivs-
utskottets uppdrag.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 21 juni 2016, § 44, och avstyrker 
motionen.
Folkhälsorådet har behandlat motionen den 13 maj 2016, § 12, och tillstyrker motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2016, § 109.

Förslag till beslut
Motionen tillstyrks. Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott får i uppdrag att 
genomföra motionens intentioner och i samråd med övriga berörda upprätta rutiner med 
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lämpliga urvalskriterier samt sammansättning av jury, för arbetet.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
 
Reservation
Joel Olsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 166

KS 465/15
Svar på motion (L) om bredbandsuppkoppling på äldreboenden i 
kommunen

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.

Ärendet
Margareta Krakowski (L) föreslår i en motion daterad den 21 oktober 2015 att
- stadens nuvarande och kommande särskilda bostäder för äldre och bostäder med särskild 
service, förses med bredbandsuppkoppling antingen via kabel eller trådlös teknik,
- staden tar initiativ till samarbetsprojekt med t.ex. studenter eller arbetslösa ungdomar med 
goda kunskaper i internetanvändning för ömsesidiga kunskapsutbyten inom berörda 
verksamheter.
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 21 oktober 2015, § 148, remitterat motionen till kommun-
styrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till vård- och 
omsorgsnämnden för beredning.
 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 28 januari 2016, § 5, och beslutat att 
anta upprättad tjänsteskrivelse med alternativ 1 som svar på motionen, vilket innebär att 
motionen tillstyrks.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat motionen för ytterliggare beredning den 10 
februari 2016, § 18.
 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet igen den 21 april 2016, § 44, och 
beslutat följande: Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker motionen avseende att särskilda 
bostäder för äldre samt bostad med särskild service förses med bredbandsuppkoppling via 
kabel eller trådlös teknik. Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker motionen avseende att 
initiativ tas till samarbetsprojekt med grupper som har goda kunskaper i internetanvändning 
för kunskapsutbyten inom berörda verksamheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2016, § 111.
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Förslag till beslut
Motionen tillstyrks.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 167

KS 112/16
Svar på motion (L) om att alla Mölndalsbor ska få testa personliga 
flexibla zoner i kollektivtrafiken

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls vad avser tidigt deltagande för Mölndal i piloter eller etappinförande av ett 
nytt zonsystem, men avslås i den del som avser utvidgande av omlottzonerna.

Ärendet
Marcus Claesson (L) föreslår i en motion daterad den 23 februari 2016 att Mölndals stad, som 
grannkommun till Göteborg stad och med stort resande över kommungräns, hos Västra 
Götalandsregionen begär att få delta i tidigt skede i etappinförandet av enklare och rättvisare 
betalningssystem med personliga flexibla zoner i kollektivtrafiken. Motionären vill också att 
Mölndals stad i andra hand begär att de mycket uppskattade omlottzonerna i Eklanda, 
Krokslätt/Toltorpsdalen, Helendal och Lindome utvidgas. Som bakgrund anges i motionen att 
Göteborgsregionen växer och så också behovet av att kunna förflytta sig säkert, snabbt och 
miljövänligt. I oktober 2013 fick ca 300 resenärer runt om i Västra Götaland testa modellen 
med ”Flexibla zoner” under några veckor via en app i sin smarta mobil. Den efterföljande 
kundundersökningen visade mycket positiva resultat. Nästan 9 av 10 testresenärer tyckte att 
”Flexibla zoner” var enklare och bättre än dagens kommunbaserade zonsystem.
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 24 februari 2016, § 23, remitterat motionen till kommun-
styrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till tekniska 
nämnden för beredning.

Tekniska nämnden har behandlat motionen den 11 maj 2016, § 43, och beslutat att tillstyrka 
motionen vad avser tidigt deltagande för Mölndal i piloter eller etappinförande av ett nytt 
zonsystem, men att avstyrka motionen i den del som avser utvidgande av omlottzonerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2016, § 112.

Förslag till beslut
Motionen tillstyrks vad avser tidigt deltagande för Mölndal i piloter eller etappinförande av ett 
nytt zonsystem, men avstyrks i den del som avser utvidgande av omlottzonerna.
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Ledamöternas förslag till beslut
Marcus Claesson (L) föreslår att motionen i sin helhet tillstyrks.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag: dels Marcus Claessons (L) om att hela 
motionen tillstyrks, dels arbetsutskottets förslag; Motionen tillstyrks vad avser tidigt 
deltagande för Mölndal i piloter eller etappinförande av ett nytt zonsystem, men avstyrks i den 
del som avser utvidgande av omlottzonerna. Därefter ställer ordföranden förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
 
 
 
 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 168

KS 232/16
Årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2015 för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns.
 
Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och de enskilda ledamöterna i 
densamma beviljas ansvarsfrihet.
 

Ärendet
Direktionen för Tolkförmedling Väst ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 
december. Direktionen godkände den 15 april 2016 årsredovisning för år 2015 och översänder 
den till kommunalförbundets medlemmar för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
Resultatet för 2015 redovisas till + 5 227 tkr jämfört med + 13 966 tkr för 2014 och -235 tkr 
för 2013. Det egna kapitalet uppgår till 21 738 tkr. Revisorerna tillstyrker att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2016, § 113.

Förslag till beslut
Årsredovisning 2015 för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns. Direktionen för 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas 
ansvarsfrihet.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 169

KS 216/16
Revidering av dokumenthanteringsplan för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen

Beslut
Den tidigare dokumenthanteringsplanen för styrande och stödjande processer i Mölndals stad 
upphävs och den reviderade planen antas. I och med det upphävs också dokumenthanterings-
planen för fd planeringskontoret från augusti år 2000 och dokumenthanteringsplanen för 
styrande, stödjande och kommunstyrelsens kärnprocesser i Mölndals stad fastställs.
 
Föreslagen dokumenthanteringsplan gäller retroaktivt från 1 januari 2016. Kommunstyrelsen 
utser kommunikations- och kanslichef Anna Hiller till arkivansvarig.

Ärendet
År 2014 antog kommunstyrelsen en ny dokumenthanteringsplan för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Den nya planen ersatte en rad av tidigare dokumenthanteringsplaner för 
kommunfullmäktige och olika delar av kommunstyrelsen. Under 2015/2016 har stadsarkivet 
arbetet med att uppdatera den existerande planen samt lägga till kärnprocesser som 
kommunstyrelsen ansvarar för. Det största tillägget består av kärnprocessen avseende Fysisk 
Planering som till stor del hanteras av planeringsutskottet. I godkännandet av dokument-
hanteringsplanen ligger också gallringsbeslut som krävs för att planeringsutskottet ska kunna 
övergå till en helt elektronisk diarieföring likt övriga kommunstyrelsen.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2016, § 114.

Förslag till beslut
Den tidigare dokumenthanteringsplanen för Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 
upphävs och den reviderade planen antas. I och med det upphävs också dokumenthanterings-
planen för fd planeringskontoret från augusti år 2000 och dokumenthanteringsplanen för 
styrande, stödjande och kommunstyrelsens kärnprocesser i Mölndals stad fastställs. 
Föreslagen dokumenthanteringsplan gäller retroaktivt från 1 januari 2016. Kommunstyrelsen 
utser kommunikations- och kanslichef Anna Hiller till arkivansvarig.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Samtliga nämnder och utskott
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§ 170

KS 267/16
Samverkansavtal om gemensamma folkhälsoinsatser i Mölndal 
2017-2020

Beslut
Samverkansavtal tecknas med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden om gemensamma 
folkhälsoinsatser i Mölndals stad för perioden 2017-2020.
 
Avtalet innebär att Mölndals stad bidrar med 1,2 mnkr per år. Finansiering sker genom att 
kultur- och fritidsnämnden bidrar med 410 tkr per år och kommunstyrelsen med 790 tkr per 
år, varav 85 tkr finansieras från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2017.

Ärendet
Sedan 1996 har kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) tecknat avtal kring 
samverkan i lokalt folkhälsoarbete. Det senaste längre avtalet tecknades 2010-2014 och har 
sedan förlängts ett år i taget till och med 2016. Under tiden har en process pågått för att 
förbereda ett nytt fyra-årigt avtal för åren 2017-2020. Avtalet avser samverkan och 
samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser för invånarna i Mölndals stad. Avtalet 
innebär att det tidigare folkhälsoavtalet samt avtalet för hälsodisken Balansen slås samman. 
Avtalet anger att arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska ha en politisk styrning och 
bedrivas strategiskt. Under avtalsperioden ska fokus vara på att styra mot insatser med syfte 
att främja jämlikhet i hälsa och livsvillkor för befolkningen samt att främja och utveckla 
prioriterade gruppers delaktighet och inflytande i de insatser som görs. Ett arbete kommer att 
initieras under avtalsperioden för att HSN och kommunen ska samlas kring en gemensam 
inriktning i arbetet med att främja jämlikhet i hälsa och livsvillkor. Principen om gemensam 
finansering gäller fortfarande och vardera parten bidrar med 1,2 mkr per år. Ett tvärsektoriellt 
sammansatt råd ska finnas som forum för samverkan.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2016, § 116.

Förslag till beslut
Samverkansavtal tecknas med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden om gemensamma 
folkhälsoinsatser i Mölndals stad för perioden 2017-2020. Avtalet innebär att Mölndals stad 
bidrar med 1,2 mnkr per år. Finansiering sker genom att kultur- och fritidsnämnden bidrar 
med 410 tkr per år och kommunstyrelsen med 790 tkr per år, varav 85 tkr finansieras från 
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kommunstyrelsens anslag till förfogande 2017.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden - VGR, kultur- och fritidsnämnden, Folkhälsorådet, 
stadsledningsförvaltningen (ekonomiavdelningen),
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§ 171

KS 279/16
Förändring av organisation och ansvar för folkhälsoarbetet

Beslut
I samband med nytt avtal för samverkan om gemensamma folkhälsoinsatser mellan staden 
och hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-2020 görs följande förändringar;
 

 Ansvar för konkreta insatser och samordning av operativt folkhälsoarbete förs över 
från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Detta inkluderar en befintlig 
personalresurs om 50 % som samordnare folkhälsa.

 Stadsledningsförvaltningen har kvar övergripande och strategiskt samordningsansvar, 
liksom stöd till det politiska rådet och till stadens samlade arbete för socialt hållbar 
utveckling.

 Av totalbudgeten som omfattar 2,4 mnkr per år från 2017 disponerar kultur- och 
fritidsnämnden 1,5 mnkr per år och kommunstyrelsen 900 tkr per år. Teknisk justering 
sker under höstens budgetprocess.

 Insatser och återredovisning ska ske i enlighet med folkhälsoavtalet och andra 
överenskommelser om inriktning mellan staden och hälso- och sjukvårdsnämnden.

 Organisationsförändringen sker successivt och påbörjas under september 2016.

 

Ärendet
Ett nytt avtal för samverkan i det lokala folkhälsoarbetet mellan staden och hälso- och 
sjukvårdsnämnden (HSN) är aktuellt för åren 2017-2020. Avtalet betonar kopplingen mellan 
folkhälsoarbete och arbete för social hållbarhet. En god folkhälsa är en förutsättning för både 
socialt hållbar utveckling och för tillväxt. En god hälsa i befolkning, utan alltför stora 
skillnader mellan olika gruppers hälsa och livsvillkor, gynnar trygghet, tillit och utveckling, 
samtidigt som kostnaderna för efterhjälpande insatser blir mindre och risken för otrygghet och 
oro minskar.
 
Vision Mölndal 2022 och fullmäktiges övergripande mål innebär starkt stöd för ett utvecklat 
arbete för social hållbarhet. Både visionen och målen betonar flera av de faktorer som har stor 
betydelse för social hållbarhet och folkhälsa. Bland dessa finns utbildning, egen försörjning, 
delaktighet, sociala sammanhang, goda livsmiljöer och goda levnadsvanor. Frågorna om 
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mångfald, demokrati, jämställdhet, barnperspektiv och icke-diskriminering likaså. Dessa 
ansvarsområden är delar i kommunens ordinarie uppdrag, och arbetet för hälsa och social 
hållbarhet behöver därför ske inom den ordinarie verksamheten och i kommunens ordinarie 
struktur för att få bäst effekt. Ett gott arbete förutsätter att alla nämnder och förvaltningar 
bidrar inom ramen för sin verksamhet. Detta kan också ge betydligt större effekt än separata 
insatser från rådets sida.
 
Det nya avtalets tydliga inriktning på social hållbarhet har aktualiserat folkhälsorådets roll och 
arbetsformer. Rådet har fört fram ett förslag, som innebär att rådet fokuserar på en mera 
strategisk, samordnande och rådgivande roll gentemot kommunstyrelsen och nämnderna. 
Rådet kan på så sätt stödja både nämndernas arbete för socialt hållbar utveckling och en 
övergripande samordning. Rådet kan även främja samverkan mellan staden och andra 
myndigheter och lokala aktörer. Idag svarar rådet för en del konkreta aktiviteter och insatser 
för folkhälsa. Förslaget är att rådet lämnar detta operativa arbete. För att stödja denna process 
föreslås en förändring av organisation och ansvar på nämnd- och förvaltningsnivå. Ansvar för 
konkreta insatser och samordning av operativa folkhälsoinsatser överförs från kommun-
styrelsen/stadsledningsförvaltningen till kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att till 
exempel samordning av vissa andra insatser kring levnadsvanor, visst föräldrastöd och 
samverkan kring enskilda folkhälsoinsatser med lokala föreningar, studieförbund m.fl. aktörer 
övergår till kultur och fritid. En personalresurs inom stadsledningsförvaltningens enhet 
Samordning för hållbarhet berörs genom att tjänsten flyttas till kultur- och fritidsförvalt-
ningen; avdelning Ungdom och samhällsarbete.
 
Den strategiska tjänsten (folkhälsoplanerare) som regleras i folkhälsoavtalet finns kvar inom 
stadsledningsförvaltningen som stöd för rådet och för stadens samlade arbete för socialt 
hållbar utveckling och målsamordning.
 
Förändringen på förvaltningsnivå påbörjas redan i september 2016, för att gå i takt med andra 
organisationsförändringar inom kultur- och fritidsförvaltningen och för att direkt kunna stärka 
målsamordningsarbetet inom stadsledningsförvaltningen.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2016, § 117.

Förslag till beslut
I samband med nytt avtal för samverkan om gemensamma folkhälsoinsatser mellan staden 
och hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-2020 görs följande förändringar;
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 Ansvar för konkreta insatser och samordning av operativt folkhälsoarbete förs över 
från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Detta inkluderar en befintlig 
personalresurs om 50 % som samordnare folkhälsa.

 Stadsledningsförvaltningen har kvar övergripande och strategiskt samordningsansvar, 
liksom stöd till det politiska rådet och till stadens samlade arbete för socialt hållbar 
utveckling.

 Av totalbudgeten som omfattar 2,4 mnkr per år från 2017 disponerar kultur- och 
fritidsnämnden 1,5 mnkr per år och kommunstyrelsen 900 tkr per år. Teknisk justering 
sker under höstens budgetprocess.

 Insatser och återredovisning ska ske i enlighet med folkhälsoavtalet och andra 
överenskommelser om inriktning mellan staden och hälso- och sjukvårdsnämnden.

 Organisationsförändringen sker successivt och påbörjas under september 2016.

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

 
 

Expedieras till 
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden - VGR, kultur- och fritidsnämnden, 
Folkhälsorådet, stadsledningsförvaltningen (ekonomiavdelningen), 
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§ 172

KS 299/16
Sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdesplan 2017 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott antas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige antas.

Ärendet
En förteckning över sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av 
respektive instans; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens förslag till sammanträdesdagar, daterat den 27 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2016, § 118.

Förslag till beslut
1. Sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige godkänns.

2. Sammanträdesplan 2017 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
godkänns.
 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i punkt 1.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 173

KS 261/16
Överklagande enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut 
2016-04-20 § 73, svar på motion om att utveckla Åby Fritidsområde

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bestrida överklagandet och uppdrar åt stadsjurist Henriette de 
Maré eller den hon sätter i sitt ställe att som stadens ombud i målet försvara kommun-
fullmäktiges beslut 2016-04-20, § 73.
 
Reservation
Marcus Claesson (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag.

Ärendet
Glenn Grimhage har överklagat kommunfullmäktiges beslut den 20 april 2016, § 73, svar på 
motion (L) om att utveckla Åby Fritidsområde. Förvaltningsrätten har förelagt Mölndals stad 
att yttra sig i målet.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2016, § 119.
 
Jäv
Glenn Grimhage (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar bestrida överklagandet och uppdrar åt stadsjurist Henriette de 
Maré eller den hon sätter i sitt ställe att som stadens ombud i målet försvara kommun-
fullmäktiges beslut 2016-04-20, § 73.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Marcus Claesson (L) föreslår att Mölndals stad lämnar följande yttrande:
Mölndals Stad inser nu i efterhand att motionens beredning har varit bristfällig. De krav som 
lagstiftaren ställer på beredning enligt kommunallagen med dess förarbeten, har tyvärr inte 
uppfyllts. Urvalet av remissinstanser har inte skett på saklig grund. Beredningen har inte 
syftat till och inte heller gett ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag, eftersom ingen 
nämnd utöver kommunstyrelsen har fått möjlighet att bereda motionen så som lagstiftaren 
avser. Den nämnd vars kompetensområde huvudsakligen berörs har beklagligt nog inte ens 
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getts tillfälle att yttra sig och motivering för undantag från normalfall saknas. Rimligen bör 
också den nämnd som huvudsakligen berörs, få avgöra omfattning på beredningen av ett 
ärende. Kommunfullmäktige har heller inte prövat Glenn Grimhages remissyrkande, vilket 
framgår av ljudupptagning och protokoll. Remiss är inte samma sak som återremiss. Kultur- 
och fritidsnämnd är inte samma sak som kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige är givetvis 
fri att både återremittera till tidigare instanser och att remittera till nya instanser om det 
bedöms lämpligt vid beredningen av ett ärende. Förvaltningsrätten i Göteborg bör med stöd 
av ovanstående bifalla överklagandet och upphäva kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels arbetsutskottets, dels Marcus Claessons 
(L). Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
 
Reservation
Marcus Claesson (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag.

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen (Juridikenheten)
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§ 174

KS 57/16
Pensionsgrundande ersättning för styrelseledamot i Mölndals stads 
bolag

Beslut
Arbetsgivar- och organisationsutskottet får i uppdrag att efter genomgång av tidigare praxis 
och redovisning av hur andra kommuner hanterat frågan återigen pröva sitt ställningstagande 
kring pensionsgrundande ersättning för styrelseledamot i Mölndals stads bolag.
 

Ärendet
I samband med att Mölndals stad antog det nya pensionsavtalet OPF-KL utsågs kommun-
styrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott till att vara pensionsmyndighet, och som 
sådan ha till uppgift att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna i Mölndals stad. Nytt i 
samband med att OPF-KL infördes var att förtroendevaldas arvodesersättningar är 
pensionsgrundande från första kronan. För förtroendevalda i stadens helägda bolag görs precis 
som tidigare ej någon pensionsavsättning för tjänstepension. HR-avdelningen anser att man 
även fortsättningsvis bör tillämpa detta förhållningssätt och skilja ersättningarna från 
kommunen respektive bolagen åt.
 
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott har behandlat ärendet den 9 februari 
2016, § 8, och beslutat att styrelsearvodena för politiker i stadens helägda bolag inte ska vara 
pensionsgrundande.
 
Kvarnfallet i Mölndal AB har på styrelsesammanträde den 11 maj 2016, § 29, beslutat 
följande: Från kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott har inkommit 
protokollsutdrag från februari 2016 om att styrelsearvodena för politiker i stadens helägda 
bolag ej ska vara pensionsgrundande. Styrelsen för Kvarnfallet Mölndal AB föreslår 
att kommunstyrelsen beslutar uppdra åt arbetsgivar- och organisationsutskottet att efter 
genomgång av tidigare praxis och redovisning av hur andra kommuner hanterat frågan 
återigen pröva ställningstagandet.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2016, § 120.
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Förslag till beslut
Arbetsgivar- och organisationsutskottet får i uppdrag att efter genomgång av tidigare praxis 
och redovisning av hur andra kommuner hanterat frågan återigen pröva sitt ställningstagande.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
 

Expedieras till 
Kvarnfallet Mölndal AB, arbetsgivar- och organisationsutskottet
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§ 175

KS 193/16
Förutsättningar för att skapa ett Business Improvement District 
(BID) i Kållereds centrum

Beslut
Kommunstyrelsens näringslivsutskott får 50 tkr från kommunstyrelsens förfogandeanslag 
för en planeringsfas som undersöker förutsättningarna för en BID, Business Improvement 
District, i Kållereds centrum.
 

Ärendet
BID, Business Improvement District, är en organiserad metod för samverkan mellan offentlig 
och privat sektor för att tillsammans utveckla ett område med en gemensam vision och 
målbild. Det är en internationellt etablerad metod. Den tillämpas framgångsrikt vid utveckling 
av stadsdelar och stadskärnor där parter från privat och offentlig sektor samverkar inom ett 
geografiskt definierat område. Målet är att utveckla en trygg och attraktiv stadskärna eller 
stadsdel som attraherar nya etableringar och stimulerar handelsutveckling. Där BID har 
etablerats har drivkraften varit att lösa ett problem, i New York saknades det offentliga medel 
att upprätthålla service och säkerhet, i Skottland behövde stadskärnor och lokalsamhällen 
revitaliseras, i Johannesburg fanns stora problem med kriminalitet. Idag finns ca 1400 BIDs 
runt om i världen och metoden är spridd i alla världsdelar. I vissa länder finansieras 
samverkan av handeln, i andra av fastighetsägarna men gemensamt är att kommunen har ett 
stort inflytande. Det finns närliggande exempel där BID-metoden har använts med goda 
resultat, såsom Floda och Vrångö. Den sociala hållbarheten i ett område är viktig. Om man 
bygger bostäder och verksamheter vill man också att människor ska trivas och använda 
området.
 
Ärendets behandling
Stadsledningförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2016.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott har behandlat ärendet den 7 juni 2016, § 56.

Förslag till beslut
Näringslivsutskottet begär 50 tkr från kommunstyrelsens förfogandeanslag för en 
planeringsfas som undersöker förutsättningarna för en BID, Business Improvement District,
i Kållereds centrum.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om näringslivsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Näringslivsutskottet, ekonomiavdelningen
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§ 176

KS 187/16
Remiss Betänkande Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105) - 
remissvar till Näringsdepartementet

Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande, daterat den 29 juni 2016, antas och lämnas 
till Näringsdepartementet som Mölndals stads svar på remissen.
 
Paragrafen justeras omedelbart.
 

Ärendet
Näringsdepartementet har gett Mölndals stad möjlighet att svara på remissen Betänkande 
Plats för fler som bygger mer.
Svar önskas senast den 19 augusti 2016.
 
Utredningens uppdrag har varit att undersöka förutsättningar för en bättre konkurrens, så att 
utbudet av nya bostäder långsiktigt kan anpassas till efterfrågan, och vid behov föreslå 
åtgärder som kan förbättra konkurrensen. I uppdraget ingick att undersöka 
anbudskonkurrensen vid offentlig upphandling av bostadsbyggande och inslaget av utländska 
aktörer. En uppgift har också varit att undersöka om det finns finansiella restriktioner vid 
bostadsbyggande och varför de statliga kreditgarantierna inte används.
 
Nyproduktionen av bostäder har enligt utredningen legat på en relativt låg nivå trots stark och 
ökande efterfrågan. Detta har gett högre priser på bostads- och äganderätter och längre köer 
för hyreslägenheter. Låg rörlighet på bostadsmarknaden ger dålig anpassning till behoven, 
vilket ställer högre krav på nybyggnation, vilket i sin tur ökar prisnivån. Byggkostnaderna gör 
att nyproducerade bostäder enbart riktar sig till de konsumenter som har åtminstone 
medelinkomst.
 
Det råder brist på byggbar mark med färdiga planer. Utredningens slutsats är att det kan 
krävas ökad kapacitet hos kommunerna eller större delegation av planarbetet till byggherrar. 
Det kan också vara en fördel med projekt av olika storlek, så att även mindre aktörer kan bli 
aktuella för markanvisning. Ett visst utbud av kommunal mark med färdiga planer som 
erbjuds marknaden kan förenkla för mindre byggherrar och utländska aktörer. Ökad 
transparens vid försäljning av kommunal mark samt i planprocessen efterfrågas. En möjlighet 
som framförs är att digitala planer med enhetlig utformning görs tillgängliga för 
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intressenterna.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2016, tillsammans med förslag till 
yttrande daterat den 29 juni 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16 augusti 2016, § 95.

Förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och översänds till 
Näringsdepartementet som svar på remissen.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Marcus Claesson (L), Kajsa Hamnén (M), Ingemar 
Johansson (C) och Joel Olsson (SD), föreslår följande:
Följande text i yttrandets stycke 5 stryks:
"...frågor som privata byggherrar många gånger har en dålig eller mycket vag insikt om. 
En oreglerad initiativrätt för privata intressenter kan i kommuner med stort bebyggelsetryck 
därmed knäcka den offentliga ekonomin för investeringar i infrastruktur, förskolor, skolor och 
annan offentlig service. Även i andra kommuner kan en utglesning av bebyggelsen medföra 
ökade offentliga kostnader liksom svårigheter att få till stånd ett hållbart byggande”.
 
Stefan Gustafsson (S), med instämmande av Marie Lindqvist (V), föreslår bifall till 
planeringsutskottets förslag; Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och 
översänds till Näringsdepartementet som svar på remissen.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels Hans Bergfelts (M) m.fl. och dels 
planeringsutskottets. Därefter ställer ordförande förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag.
 
Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns;
Ja-röst för planeringsutskottets förslag.
Nej-röst för Hans Bergfelts (M) m.fl. förslag.
 
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster (inklusive ordförandens utslagsröst) mot 5 nej-röster beslutar 
kommunstyrelsen enligt planeringsutskottets förslag. En ledamot avstår från att rösta.
 
Ja röstar Marie Östh Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S), Solveig Hallin (S), My Blomgren 
(MP) och Marie Lindqvist (V).
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Nej röstar Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L), Ingemar Johansson 
(C) och Joel Olsson (SD).
 
Ordföranden konstaterar även avslutningsvis att paragrafen justeras omedelbart.
 
Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L), Ingemar Johansson (C) och 
Joel Olsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Hans Bergfelts 
(M) m.fl. förslag.

Expedieras till 
Näringsdepartementet, planeringsutskottet
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§ 177

KS 5/07
Återkallande av planuppdrag för del av Balltorp 1 :106 m.fl., 
Lunnagården

Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återkalla planuppdrag “Detaljplan för del av 
Balltorp 1:106 m.fl”.

Ärendet
Sedan planuppdraget togs har behov uppkommit av en utökning av området med hänsyn till 
att kunna lösa trafiksituationen för området. Vidare gäller ny lagstiftning angående 
detaljplaner och detaljplaneförfarandet varför stadsbyggnadsförvaltningen anser det lämpligt 
med ett nytt planuppdrag för området.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 maj 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 7 juni 2016, § 78.

Förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återkalla planuppdrag “Detaljplan för del av 
Balltorp 1:106 m.fl”.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 178

KS 294/16
Detaljplan för verksamheter i Lunnagården, del av Balltorp 1:106 
m.fI. - begäran om planuppdrag

Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för verksamheter i 
Lunnagården, del av Balltorp 1:106 m.fl. med utökat förfarande.
 

Ärendet
Huvudsyftet med detaljplanen är att tillskapa ca 175 000 BTA kontor och verksamhetsmark 
på kommunal mark samt planlägga för en ny Lunnagårdsgata. I detaljplanearbetet ingår även 
att möjliggöra för samt vid behov säkerställa funktioner som grönstråk, trafikytor etc. genom 
planläggning. För att möjliggöra en planläggning krävs att ett större område studeras. I plan-
arbetet ingår även att utreda möjligheterna till ytterligare verksamheter inom utrednings-
området samt möjligt genomförande av dessa med hänsyn till trafikalstring etc.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 7 juni 2016, § 79.

Förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för verksamheter i 
Lunnagården, del av Balltorp 1:106 m.fl. med utökat förfarande.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Skanska, Brudbergets jordprodukter AB m.fl, planeringsutskottet
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§ 179

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

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

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat rubricerad avsiktsförklaring som ett led i 
genomförandet av detaljplan för Kållered köpstad. Avsiktsförklaringen lägger fast principer 
för projektering, utbyggnad och finansiering av åtgärder i och kring Kålleredsmotet som 
föranleds av detaljplan för Kållered köpstad. Parterna är överens om att staden, gentemot 
Trafikverket, står för merparten av kostnaderna. Parterna är vidare överens om att 
avsiktsförklaringen ska ersättas av ett medfinansieringsavtal som reglerar ansvar för 
genomförande och kostnader innan bygghandlingsskedet inleds. Mölndals stads kostnader för 
åtgärder i och kring Kålleredsmotet hanteras i exploateringsavtal med IKEA Fastigheter AB 
och IKEA Centres Kållered AB.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 augusti 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16 augusti 2016, § 90.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen mellan Mölndals stad och Trafikverket 
för Kållered köpstad (avtal 19-2016) samt bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Marie 
Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna avsiktsför-
klaringen.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 180

KS 312/16
Exploateringsavtal 35-2016 angående detaljplan för Kållered 
köpstad

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

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat rubricerat exploateringsavtal avseende 
genomförande av exploateringen av det område som omfattas av detaljplan för Kållered 
köpstad. Avtalet reglerar bl.a. marköverlåtelse, bildande av ledningsrätt för stadens VA-
ledningar, bildande av servitut för busshållplats samt utbyggnad och finansiering av 
kommunaltekniska anläggningar. Exploatörerna finansierar merparten av infrastruktur-
utbyggnaden, bl.a. ny direktinfart, nya cirkulationsplatser på Ekenleden, ombyggnad av 
signalkorsningen i Kålleredsmotet, breddning av Gamla riksvägen från söder, ny busshållplats 
på Ekenleden samt delar av ombyggnad av korsningspunkten mellan avfartsrampen från söder 
och Gamla riksvägen till en s.k. “droppe”.
 
Mölndals stad finansierar gång- och cykelstråk från handelsområdet till Kållered station, ny 
gång- och cykelbana i Kålleredsmotet samt ny cirkulation korsningen Östra Lindomevägen/-
Gamla riksvägen.
 
Principer för projektering och utbyggnad av åtgärder i och kring Kålleredsmotet regleras i en 
avsiktsförklaring mellan Mölndals stad och Trafikverket. Även principer för finansiering 
regleras i avsiktsförklaringen.
 
Den aktuella detaljplanen möjliggör uppförande av ett nytt IKEA-varuhus sammankopplat 
med ett köpcentrum.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 augusti 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16 augusti 2016, § 89.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal 35-2016 samt bemyndigar kommun-
styrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund att 
underteckna exploateringsavtalet.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 181

KS 313/16
Detaljplan för Kållered köpstad - godkännande inför antagande

Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för Kållered köpstad, upprättad 2016-05-04, reviderad 2016-08-16, godkänns.
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen för Kållered köpstad, upprättad 2016-05-04, reviderad 2016-08-16, antas.

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

Förslag till beslut
Detaljplanen för Kållered köpstad, upprättad 2016-05-04, reviderad 2016-08-16, godkänns 
och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 182

KS 314/16
Detaljplan för Annestorp 3:30, bostäder och verksamheter vid 
Spinneriet i Lindome - begäran om uppdrag

Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Annestorp 3:30, Bostäder 
och verksamheter vid Spinneriet med utökat planförfarande under förutsättning att samarbets-
avtal tecknas.
 

Ärendet
Spinneriet Wallinska AB inkom den 19 september 2012 med en begäran om planbesked för 
fastigheten Annestorp 3:30. Fastigheten är idag bebyggd med en fabriksbyggnad “Spinneriet’ 
som är tagen ur bruk. Spinneriet Wallinska AB framförde önskemål om att bygga om 
fabriksbyggnaden till bostadslägenheter, avstycka för fyra villatomter norr om Gödesbergs-
vägen samt uppföra tre mindre flerbostadshus i fastighetens södra del. I kommunens 
översiktsplan från 2006 anges befintlig markanvändning, verksamheter. Fastigheten är inte 
tidigare planlagd.
 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade i februari 2013 att Mölndals stad är beredd att 
pröva ändrad användning från verksamhet till bostäder genom en ny detaljplan för fastigheten 
Annestorp 3:30. Planarbete beräknades kunna påbörjas tidigast 2015 med antagande tidigast 
efter ca 2 år.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16 augusti 2016, § 92.

Förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Annestorp 3:30, Bostäder 
och verksamheter vid Spinneriet med utökat planförfarande under förutsättning att samarbets-
avtal tecknas.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Spinneriet Wallinska AB, planeringsutskottet
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§ 183

KS 315/16
Godkännande av samarbetsavtal 13-2016 med Skandia Bostäder AB 
och Hemsö Vårdfastigheter AB, detaljplan för Mullvaden 1, 
Murmeldjuret 2 och 4 m.fl.

Beslut
Samarbetsavtal 13-2016 med Skandia Bostäder AB och Hemsö Vårdfastigheter AB, 
detaljplan för Mullvaden 1, Murmeldjuret 2 och 4 m.fl. godkänns. 

Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.
 

Ärendet
Samarbetsavtal med Skandia Bostäder AB och Hemsö Vårdfastigheter AB har upprättats 
avseende Mullvaden 1, Murmeldjuret 2 och 4 m.fl. Samarbetsavtalet syftar till att utreda 
möjligheterna till att utveckla nämnda fastigheter i form av ny bostadsbebyggelse, nya lokaler 
för verksamheter/kontor samt nya parkeringsplatser. Planuppdrag för detta ändamål gavs av 
kommunstyrelsen den 30 mars 2016. Skandia Bostäder AB planerar att bygga främst bostäder 
och verksamhetslokaler inom Mullvaden 1 och Murmeldjuret 2. Hemsö Vårdfastigheter AB 
planerar att uppföra främst lokaler för verksamheter/kontor men även bostäder inom 
Mullvaden 4.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16 augusti 2016, § 93.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal 13-2016 samt bemyndigar kommunstyrelsens 
ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna 
avtalet.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Skandia Bostäder AB, Hemsö Vårdfastigheter AB, planeringsutskottet
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§ 184

KS 324/16
Godkännande av samarbetsavtal 36-2016 om upprättande av 
detaljplan för Körsbäret 10

Beslut
Samarbetsavtal 36-2016 om upprättande av detaljplan för Körsbäret 10 godkänns.
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.
 

Ärendet
Samarbetsavtal med sökanden, lagfaren ägare till Körsbäret 10 har upprättats i avseende att 
möjliggöra avstyckning av Körsbäret 10 för bostadsändamål. Rubricerat samarbetsavtal syftar 
till att tydliggöra samarbetet mellan parterna under framtagandet av detaljplanen. Planuppdrag 
för detta ändamål gavs av kommunstyrelsen i november 2015. 
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 juni 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16 augusti 2016, § 94.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal 36-2016 samt bemyndigar kommunstyrelsens 
ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna 
avtalet.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan anta och finner att så sker.

Expedieras till 
Fastighetsägaren, planeringsutskottet
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§ 185

KS 161/16
Månadsrapport juli 2016

Beslut
Månadsrapporten juli 2016 läggs till handlingarna.

Ärendet
Ekonomiavdelningen har upprättat en månadsrapport för juli 2016. Med ledning av juli 
månads redovisning har stadsledningsförvaltningen och övriga förvaltningar tagit fram en 
prognos över det ekonomiska resultatet för 2016. Stadens resultat för den ordinarie löpande 
verksamheten prognostiseras nu till 135,9 mnkr, men då inkluderar prognosen 91,3 mnkr från 
det tillfälliga generella statsbidraget med anledning av flyktingsituationen. Resultatet är 3,1 
mnkr högre än i den prognos som redovisades i juni. Nämndernas prognos har, totalt sett, 
förbättrats med 13,2 mnkr och prognosen över pensionskostnader med drygt 4 mnkr vilket 
dock motverkats av att skatteintäkterna justerats ned med 15,4 mnkr. Det totala resultatet, 
inklusive 14,3 mnkr i form av vinster vid markförsäljning, prognostiseras till 150,2 mnkr. Det 
är engångsintäkter som inte är hänförliga till den löpande driftverksamheten och sådana poster 
tas upp i prognosen först då en försäljning är genomförd.
 
Under 2016 införs ett nytt statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Bidraget 
kan sökas senast den 1 oktober varje år och cirka 3,6 miljarder fördelas de två första åren. 
Under 2016 bedöms Mölndals stad uppfylla villkoren och därmed vara berättigad till bidrag. 
Någon prognos över stadens utfall från det nya statsbidraget ingår inte i denna månadsrapport. 
Ett eventuellt bidrag kommer därmed att förbättra resultatet. Boverket uttalar dock att det inte 
går att beräkna hur stort bidrag en kommun kan komma att få. Utfallet är beroende bland 
annat av hur många kommuner som ansöker och är berättigade. Faktorer som antal start-
besked för bostäder, nyanlända med uppehållstillstånd, antagna riktlinjer för bostadsförsörj-
ning m.m. avgör den enskilda kommunens utfall. Beslut om fördelning fattas under andra 
hälften av november.

Förslag till beslut
Månadsrapporten juli 2016 läggs till handlingarna.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Kommunfullmäktige (information)
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