
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-10-26

Plats och tid Mölndals stadshus, rum 214 kl. 13:00-16:00

Beslutande ledamöter Marie Östh Karlsson (S) (ordförande) §§211-240
Hans Bergfelt (M) (vice ordförande)
Stefan Gustafsson (S)
Kajsa Hamnén (M)
Solveig Hallin (S)
Ulrika Frick (MP)
Marcus Claesson (L)
Marie Lindqvist (V) (kl 13-15.45) §§211-236
Ingemar Johansson (C)
Peter Berg Johnson (KD)
Ove Dröscher (S) §§237-241 ersätter Marie Lindqvist (V)
Joel Olsson (SD)  ersätter Ilona Michalowski (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Ove Dröscher (S) §§211-236
Gun Kristiansson (S)
Lennart Wallensäter (S)
My Blomgren (MP)
Gabriela Nilsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Kristian Vramsten (M) (kl 13.25-16.00)

Övriga närvarande Suzanna Bengtsson (kommunsekreterare)
Håkan Ahlström (stadsdirektör)
Per Kaarle (miljöchef) §214
Henrik Bengtsson (Länsmiljöingenjör, Länsstyrelsen i Västra Götalands län) §214
Göran Werner (teknisk chef) §215
Andreas Svendsen (miljöstrateg) §215

Utses att justera Ingemar Johansson

Justeringens plats och tid Stadshuset, stadsledningsförvaltningen      

Paragrafer §§211-241
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-10-26

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

Ordförande ....................................……………………………………………………….
Marie Östh Karlsson, § 211-240 Hans Bergfelt, § 241

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Ingemar Johansson

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

Instans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-10-26

Anslag sätts upp 2016-11-08 Sista dag för överklagande 2016-11-29

Anslag tas ner

Förvaringsplats för 
protokollet

Stadshuset, stadsledningsförvaltningen

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

Suzanna Bengtsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§211 Förändring av ärendelistan
§212 Redovisning av delegeringsbeslut
§213 Meddelanden

§214 Förfrågan från länsstyrelsen om huvudmannaskap för genomförande av 
förenklad huvudstudie av f d kemtvätten i Skäggered

§215 Nya lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad

§216 Revidering av anläggningstaxa för Mölndals stads allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar

§217 Dagvattenstrategi för Mölndals stad

§218 Begäran från skolnämnden om underhållsinsats gällande skoltoaletter, 
lokalvård och underhåll

§219 Svar på motion (M) om mer resurser till underhållet av skolans 
gemensamhetsutrymmen

§220 Svar på motion (L, M, C) om att befria undersköterskor från servicetjänster 
som utförs av personal med en annan yrkeskompetens

§221 Svar på motion (L) om att utveckla stadsparken till en året-runt park
§222 Svar på motion (L) om förbättringar inom Safjällets naturreservat

§223 Svar på motion (L) om att alla lekplatser i Mölndals stad ska förses med 
belysning

§224 Remiss, Hur står det till med den personliga integriteten (SOU 2016:41) - 
remissvar till Justitiedepartementet

§225 Ändring av namn på hiss från Myntgatan till Kvarnbyvallen
§226 Åbybadets framtid - uppdrag till styrgruppen
§227 Hantering av kontot för personalsociala åtgärder
§228 Pensionsersättning för styrelseledamot i Mölndals stads bolag
§229 Återkallande av planuppdrag för Stiernhielm 6 m.fl i Mölndal

§230 Detaljplan för bostäder m.m. inom Stiernhielm 6 och 7 m.fl. i Mölndal - 
begäran om planuppdrag

§231 Detaljplan för Sjövalla 1:182, Rådavägen i Mölndal - begäran om 
planuppdrag

§232 Budget 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019
§233 Investeringsbudget 2017 samt plan 2018-2019
§234 Programförklaring och förtydliganden kring fullmäktigemålen

§235 Begäran från kultur- och fritidsnämnden om utökad budgetram 2017 p.g.a. 
stadsbibliotekets flytt till nya lokaler

§236 Val av ombud (S) till Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöten för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018

§237 Medlemskap i Kommuninvest

§238 Förslag till Länsstyrelsen om förordnande av nya vigselförrättare i Mölndals 
stad
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Sammanträdesdatum
2016-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§239 Kvartalsrapport per 30 september 2016 inkl investeringsprognos
§240 Deltagande i konferenser/möten/utbildningar
§241 Ansökan om ägarskap i Sahlgrenska Science Park
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 211

Förändring av ärendelistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de två extra ärendena får tillföras ärendelistan.

Ärendet
Dagens sammanträde
Marie Östh Karlsson (S) föreslår två extra ärenden:

 Kvartalsrapport september 2016

 Deltagande i konferenser/möten/utbildningar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 212

Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat sin beslutanderätt till utskott, förtroendevalda och tjänste-
män i kommunen enligt kommunstyrelsens antagna delegeringsordning den 28 september 
2016, § 193. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen ska ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommun-
styrelsen återkalla lämnad delegering. Delegeringslistor finns tillgängliga i de förtroende-
valdas läsplattor, delegeringsbesluten finns även tillgängliga på stadsledningsförvaltningens 
kansli.

Stadsledningsförvaltningen
- KS 281/16-1 Enligt punkt B2, Beslut som avslutar upphandling av Anläggningstransporter 
och vinterväghållning (upphandlingschef Christian Larsson)
- KS 217/16-6 Enligt punkt A6, anställning av kommunikatör (enhetschef Anna Hiller)
- KS 293/16-1 Enligt punkt B5, beställning av takrenovering Lunnagården (fastighetschef 
Rune Ohlsson)
- KS 526/15-1 Enligt punkt B5, Beställning av om- och tillbyggnad Kvarnbyskolan (chef 
lokalförsörjningsavdelningen Lennart Karlsson)
- KS 28/16-27 Enligt punkt C6, yttrande om hemvärnsman (säkerhetssamordnare Matilda 
Johansson)
- KS 217/16-7 Enligt punkt A2 och A6, nyanställningar under perioden 160615 - 160915
- KS 217/16-5 Enligt punkt A6, Anställning beredskapshandläggare (näringslivschef Lars 
Ekberg)

Tekniska förvaltningen
Teknisk chef Göran Werners delegeringsbeslut nr 88-92 för tiden 29 september - 13 oktober 
2016, avser yttrande till polismyndighet vid upplåtelse av offentlig plats 
(delegeringsordningen, punkt C 7).

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2016-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens utskotts protokoll finns på Mölndals stads hemsida:
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott den 13 september och
11 oktober 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 och 12 oktober 2016.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 13 september 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 13 september och 4 oktober 2016.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 213

Meddelanden

Ärendet
1.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se)
 
2016:50 - Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016 + Bilaga 1 
Arbetsgivarfrågor i Budgetpropositionen 2017
 
2016:51 - Budgetförutsättningar för åren 2016–2020
 
2016:52 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknads-
politiska insatser, BEA, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och 
AkademikerAlliansen
 
2016:53 - Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktions-
anställning – BAL 16, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och 
AkademikerAlliansen
 
2016:54 - Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) m.m.
med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
 
2.
Uppföljningsrapport 2, 2016 - Bolag Gryaab AB.
 
3.
Skolinspektionens beslut angående ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola
a. Magelungens Gymnasium Göteborg (godkänns)
b. Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka (godkänns)
c. Ingrid Segerstedts gymnasium (godkänns)
d. Amerikanska Gymnasiet (avslås)
e. Realgymnasiet i Göteborg (avslås)
f. Thoren Business School Göteborg (avslås)
g. Thoren Innovation School Göteborg (avslås)
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2016-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

h. Yrkesgymnasiet Göteborg (avslås)
 
4.
Protokoll från Förbos styrelsemöte den 27 maj 2016.
 
5.
Migrationsverkets, Arbetsförmedlingens och Länsstyrelsernas Informations- och prognosbrev 
september 2016.
 
6.
Kallelse och handlingar till Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsstyrelsemöte den
6 oktober 2016.
 
7.
Protokoll från kommunfullmäktige den 21 september 2016.
 
8.
Kommuntal för mottagande av nyanlända 2017.
 
9.
Mölndal Bandys begäran om nedskrivning av hyresfaktura.
 
10.
Protokoll från Västra Götalandsregionens regionfullmäktigemöte den 20 september 2016,
§ 135, om ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2015.
 
11.
Minnesanteckningar från Länsstyrelsens samverkanskonferens den 11 oktober 2016 – 
flyktingsituationen.
 
12.
Protokoll från REKO (Referensgrupp Kollektivtrafik) den 28 september 2016.
 
13.
Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag till sammanträdestider och plats för 
styrelsemötena år 2017.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14.
Åklagarmyndighetens underrättelse om beslut angående Grefabs polisanmälan om trolöshet 
mot huvudman. Förundersökningen har lagts ner.

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 214

KS 334/16
Förfrågan från länsstyrelsen om huvudmannaskap för 
genomförande av förenklad huvudstudie av f d kemtvätten i 
Skäggered

Beslut
Mölndals stad åtar sig, genom kommunstyrelsen, huvudmannaskapet för genomförande av 
en förenklad huvudstudie av f d kemtvätten på fastigheten Mölndal Skäggered 3:38. 
Åtagandet villkoras av att statligt bidrag för projektets genomförande beviljas.
 
Stadens andel av utredningskostnaden om ca 125 tkr finansieras från kommunstyrelsens 
anslag till förfogande.

Ärendet
Sedan allvarliga miljöföroreningar uppdagats omkring f d kemtvätten, Mölndal Skäggered 
3:38, har Länsstyrelsen i Västra Götaland inkommit till Mölndals stad med en förfrågan om 
staden vill åta sig huvudmannaskap för en förenklad huvudstudie. Huvudstudien syftar till att 
utreda om och hur området kan saneras från de aktuella föroreningarna.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 oktober 2016, § 152.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Mölndals stad åtar sig, genom kommunstyrelsen, huvudmannaskapet för genomförande av 
en förenklad huvudstudie av f d kemtvätten på fastigheten Mölndal Skäggered 3:38. 
Åtagandet villkoras av att statligt bidrag för projektets genomförande beviljas. Stadens andel 
av utredningskostnaden om ca 125 tkr finansieras från kommunstyrelsens anslag till för-
fogande.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland (Miljöskyddsenheten), stadsledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 215

KS 361/16
Nya lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till nya lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad, daterade den 10 juni 2016, antas 
med följande ändring i § 19 D: Dragväg bör inte ha någon lutning. Om lutning inte kan 
undvikas ska den vara förenlig med och följa AFS 2009:02. Skjut- och dragmotståndet vid 
hantering av kärl ska följa AFS 2012:02.

Ärendet
Enligt gällande miljölagstiftning ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som 
innehåller lokala föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen samt en avfallsplan. De 
lokala föreskrifterna utgör den lokala lagstiftningen för kommunens avfallshantering. 
Mölndals stads nuvarande Lokala avfallsföreskrifter är från 1 januari 2008. Under årens 
lopp har det hänt en del med lagstiftning och att kommunen infört fastighetsnära insamling av 
avfallet via fyrfackskärl till villahushåll. Det finns därför ett behov att uppdatera de lokala 
avfallsföreskrifterna. I det nya förslaget har det inte gjorts stora ändringar mot tidigare förslag. 
Mycket är redaktionella ändringar pga ny lagstiftning och förtydliganden. De väsentliga 
skillnaderna mot de nu gällande föreskrifterna är nya skrivningar om producentansvaret, 
filtermaterial från fosforkällor, tillägg och förtydligande utifrån arbetsmiljö och ändringar som 
gäller utifrån FNI-införandet (Fastighetsnära insamling av förpackningar).
 
Förslaget har varit ute på samråd under hösten 2015 och på utställning under våren 2016.
 
Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 5 september 2016, § 66.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 oktober 2016, § 145, och 
lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till nya lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad, daterade 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

den 10 juni 2016.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår som tilläggsförslag att § 19 D ändras från Dragväg bör inte 
ha någon lutning. Om lutning inte kan undvikas bör den inte på någon sträcka överstiga 1:20 
för att belastningen ska vara acceptabel och följa AFS 2009:02. Skjut- och dragmotståndet 
vid hantering av kärl ska följa AFS 2012:02 till Dragväg bör inte ha någon lutning. Om 
lutning inte kan undvikas ska den vara förenlig med och följa AFS 2009:02. Skjut- och 
dragmotståndet vid hantering av kärl ska följa AFS 2012:02. Förslaget antas.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag i övriga delar kan antas och finner att så 
sker.
 

 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 216

KS 376/16
Revidering av anläggningstaxa för Mölndals stads allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar revidering av taxekonstruktionen och taxenivåer avseende 
anläggningsavgifter enligt bifogat förslag till ny VA-taxa §§ 5-12 och taxebilaga A.
 
Nya taxor börjar gälla från och med den 1 januari 2017.

Ärendet
Nuvarande VA-taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning antogs av 
kommunfullmäktige i november 2015 och gäller från och med den 1 januari 2016. För att 
säkerställa kostnadstäckning för de närmaste årens investeringar föreslår tekniska förvalt-
ningen revideringar av taxekonstruktion och justering av taxenivåer avseende anläggnings-
avgifter i taxebilaga A. Effekten av justeringen påverkar inte anläggningsavgiften för Typhus 
A (villa) där avgiften fortsatt är 175 tkr (inkl moms). För Typhus B (flerbostadshus) föreslås 
en höjning till 735 tkr (inkl moms).
 
Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 27 september 2016, § 84.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 oktober 2016, § 153.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av taxekonstruktionen och taxenivåer avseende 
anläggningsavgifter enligt bifogat förslag till ny VA-taxa §§ 5-12 och taxebilaga A. Nya taxor 
börjar gälla från och med den 1 januari 2017.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 217

KS 377/16
Dagvattenstrategi för Mölndals stad

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till dagvattenstrategi för Mölndals stad antas.

Ärendet
Syftet med Mölndals stads dagvattenstrategi är att skapa en långsiktigt hållbar dagvatten-
hantering. Dagvattenstrategin ska kompletteras med riktlinjer och riktar sig framförallt till 
tjänstemän, verksamhetsutövare och exploatörer. Den ska vara en vägledning till de arbeten, 
verksamheter och den myndighetsutövning som påverkar dagvatten. Hållbar dagvatten-
hantering kräver kunskap och systemtänkande. Dagvattenhantering har under lång tid 
betraktats som en "VA-fråga" men måste hanteras som en samhällsplaneringsfråga eftersom 
planområdens höjdsättning och utformning är nyckeln till långsiktigt hållbara dagvatten-
lösningar. För att kunna genomföra väl fungerande anläggningar på ett kostnadseffektivt sätt 
måste dagvattenfrågan beaktas tidigt i samhällsplaneringen.
 
Ett förändrat klimat beräknas leda till ytterligare nederbördsmängder och därmed ökad risk 
för översvämningar. Det mest effektiva sättet att hantera översvämningsrisker är att minska 
samhällets utsatthet. Ytterst handlar det om att undvika att bygga i riskområden, men sår-
barheten kan också minskas genom att vidta åtgärder genom planeringen före, och i själva 
utförandet av ny bebyggelse. Översvämningsdirektivet antogs i EU 2007 och innebär att 
områden med betydande översvämningsrisker pekas ut och att riskhanteringsplaner ska tas 
fram. Ramdirektivet för vatten kommer att spela stor roll för helhetssynen på förorenings-
belastningar inom avrinningsområden. Det övergripande målet är att vattenkvaliteten ska 
bevaras där den är god och förbättras där den inte är god.
 
Dagvattenstrategi för Mölndals stad är framtagen genom ett förvaltningsövergripande 
samarbete. Sammankallande har varit tekniska förvaltningen och deltagare i arbetsgruppen 
har varit representanter från tekniska förvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och 
miljöförvaltningen.
 
Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 27 september 2016, § 83, och beslutat att 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

tillstyrka förslag till dagvattenstrategi för Mölndals stad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 oktober 2016, § 154.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förslag till dagvattenstrategi för Mölndals stad antas.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 218

KS 291/16
Begäran från skolnämnden om underhållsinsats gällande 
skoltoaletter, lokalvård och underhåll

Beslut
Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att inom befintlig ekonomisk ram avsätta medel 
för att i en femårsplan genomföra en underhållsinsats i gemensamhetsutrymmen/skoltoaletter.

Ärendet
Skolnämnden har den 8 juni 2016, § 56, föreslagit att stadsledningsförvaltningens lokal-
försörjningsavdelning ska avsätta medel för att i en femårsplan genomföra en underhålls-
insats på samtliga toaletter som har ett underhållsbehov samt att begära extra investerings-
medel för insatsen om behov finns.

Ärendets behandling
Skolnämnden har behandlat ärendet den 8 juni 2016, § 56.
PM från stadsledningsförvaltningen, daterat den 10 oktober 2016.

Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger lokalförsörjningsavdelningen i 
uppdrag att inom befintlig ekonomisk ram avsätta medel för att i en femårsplan genomföra en 
underhållsinsats i gemensamhetsutrymmen/skoltoaletter. Förslaget antas.

Expedieras till 
Lokalförsörjningsavdelningen, skolnämnden, ekonomiavdelningen
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§ 219

KS 460/15
Svar på motion (M) om mer resurser till underhållet av skolans 
gemensamhetsutrymmen

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen är besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens uppdrag till lokalförsörj-
ningsavdelning att inom befintlig ekonomisk ram avsätta medel för att i en femårsplan 
genomföra en underhållsinsats i gemensamhetsutrymmen/skoltoaletter.

Ärendet
Marcus Ewerstrand (M) föreslår följande i motion daterad den 19 oktober 2015;
- Att skolförvaltningen ger lokalförsörjningen i uppdrag att utföra en fördjupad inventering av 
det eftersatta underhållet i gemensamhetsutrymmen i skolorna och se hur standarden kan för-
bättras i samarbete med t.ex. skolledning och elevråd. Det behöver inte finnas något specifikt 
slutdatum för inventeringen men bör lämpligen göras under nuvarande verksamhetsår (2015-
2016) för att så tidigt som möjligt fördjupa sig om underhållssituationen.
- Att om skolförvaltningen efter inventering anser sig behöva ytterligare ekonomiska resurser, 
ska kommunfullmäktige ge ökat stöd till förvaltningen, med finansiering av underhållet.
 
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2016, § 57, och beslutat 
överlämna motionen till budgetberedningen.
Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 23 maj 2016, § 1, och lämnat 
följande förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen konstaterar att statusen på skol-
toaletter har kartlagts under våren 2016. I förslaget till utgiftstak 2017 ingår utrymme för 
fastighetsunderhåll och i investeringsbudget/plan finns upptaget 30 mnkr per år för 
reinvesteringar av skol- och förskolelokaler. Kartläggningen kommer att beaktas i samband 
med prioritering av åtgärder inom ramen för budgeterade medel. Fullmäktige beslutar att 
motionen ska anses delvis besvarad med hänvisning till genomförd kartläggning och 
budgeterade medel, samt att motionen i övrigt ska avslås.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 juni 2016, § 140, och bordlagt ärendet.
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Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens uppdrag till lokalförsörjningsavdelning att inom befintlig ekonomisk ram 
avsätta medel för att i en femårsplan genomföra en underhållsinsats i gemensamhets-
utrymmen/skoltoaletter. Förslaget antas.

 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 220

KS 198/16
Svar på motion (L, M, C) om att befria undersköterskor från 
servicetjänster som utförs av personal med en annan 
yrkeskompetens

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen är besvarad i och med det uppdrag som vård- och omsorgsnämnden sedan tidigare 
gett vård- och omsorgsförvaltningen och som presenterats för vård- och omsorgsnämnden i 
oktober 2016.
 

Ärendet
Margareta Krakowski (L), Kristian Vramsten (M) och Maria Martini (C) föreslår följande i 
motion daterad den 20 april 2016;
1. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att se över vilka insatser som kan ses som 
renodlade serviceinsatser. Både inom hemtjänsten och särskilt boende,
2. Undersköterskan befrias från servicetjänster som utförs av personal med en annan 
yrkeskompetens.
 
Som bakgrund anges i motionen att äldre människor vill känna trygghet oavsett om de bor 
hemma eller på äldreboende. De vill träffa samma personal som hjälper de med vardagen. 
Lika viktigt är att en omvårdnadsutbildad undersköterska vill känna trygghet med att jobba 
med de uppgifter som hon är utbildad för, nämligen den personliga omvårdnaden. Rätt 
anställd som utför omvårdnads- eller serviceuppgifter skulle underlätta arbete, skapa större 
kontinuitet, frigöra tid och öka trivsel för både de äldre och anställda. I Sverige finns brist på 
utbildad vårdpersonal från läkare till undersköterskor. Idag ingår både omvårdnads- och 
serviceuppgifter i undersköterskans arbetsschema. Undersköterskan är utbildad för att utföra 
omvårdnadstjänster men får arbeta med allt fler okvalificerade arbetsuppgifter och därför 
menar motionärerna att servicetjänster skulle kunna utföras av personer med annan yrkes-
kompetens. Genom att befrias från servicetjänster anser man att undersköterskans kompetens 
kan användas bättre.
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Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 20 april 2016, § 80, remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 25 augusti 2016, § 63.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 september 2016, § 137.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Motionen är besvarad i och med det uppdrag som vård- och omsorgsnämnden sedan tidigare 
gett vård- och omsorgsförvaltningen och som ska upp till vård- och omsorgsnämnden i 
oktober 2016.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 221

KS 169/16
Svar på motion (L) om att utveckla stadsparken till en året-runt park

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Utifrån tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 juli 2016: Kommunfullmäktige 
har sedan tidigare tillstyrkt en utredning och ett möjligt genomförande enligt motionens 
intentioner. Detta finns som ett objekt i investeringsbudgeten ”Ny Stadspark i Mölndal”. I och 
med det är motionen besvarad.
 

Ärendet
Glenn Grimhage (L) och Margareta Krakowski (L) föreslår i en motion daterad den 23 mars 
2016 att Mölndals stad utvecklar stadsparken till en allaktivitetspark med aktivitetsytor för 
barn, vuxna och årsrika med rekreationsmöjligheter för alla invånare och besökare i staden, 
och att parken ska vara tillgänglighetsanpassad för alla året om, samt att redskap för utlåning 
till olika aktiviteter finns tillgängliga.
 
Som bakgrund anges att Mölndal har ett stort och fint grönområde som ligger mitt i centrum, 
men det är tomt och ödsligt idag. Nu när centrum byggs om till en modern innerstad är tiden 
också mogen att göra om stadsparken till en park som kan fyllas med liv och rörelse. Det 
pågår ett arbete med upprustning av parken, men den behöver en rejäl förbättring och göras 
om till en allaktivitetspark som kan erbjuda olika möjligheter till social och fysisk aktivitet för 
alla åldrar, året om. Man ska kunna leka, träna, sola, svalka fötterna i bassängen på 
sommaren, se på utomhusbio och åka skridskor under vintern.
 
Mölndals stad borde titta på två av de utflyktparker som finns i Göteborg - Plikta i Slotts-
skogen och Positivparken i Västra Frölunda - som är väl utvecklade sociala mötesplatser och 
där alla kan ha roligt samtidigt. Motionärerna vill därför att stadsparken omvandlas till en 
levande och attraktiv plats där människor kan träffas, umgås och bara vara, något som 
motionärerna också tror leder till ökad livskvalitet, mindre stress, skapar sociala relationer och 
i förlängningen en bättre folkhälsa. Det som man särskilt vill värna om är att parken ska vara 
anpassad för mångfald och en öppen året-runt park.
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Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 23 mars 2016, § 42, remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur överlämnat motionen till tekniska nämnden för 
handläggning.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 5 september 2016, § 72.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 oktober 2016, § 142.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Utifrån tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 juli 2016: Kommunfullmäktige 
har sedan tidigare tillstyrkt en utredning och ett möjligt genomförande enligt motionens 
intentioner. Detta finns som ett objekt i investeringsbudgeten ”Ny Stadspark i Mölndal”. I och 
med det är motionen besvarad.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 222

KS 183/15
Svar på motion (L) om förbättringar inom Safjällets naturreservat

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Då tekniska förvaltningen redan genomför åtgärder i enlighet med motionens intentioner 
avseende tre av förslagen; (1. Att hålla vattenspeglarna öppna på Ändis och Bergskanalen
2. Att förse tillfartsslingan norrut med elljus 3. Att förbättra och bygga upp underlaget på 
motionsspåret då dessa anses gynna naturreservatets syften), så anses motionen besvarad i den 
delen. 
 
Två av förslagen; (4. Att utöka motionsspåren med en ny slinga med sjöutsikt. 5. Att anlägga 
en ny badplats vid någon av sjöarna (då dessa anses kunna stå i konflikt med naturreservatets 
syften)) avstyrks.

Ärendet
Elin Andersson (L) föreslår i en motion daterad den 24 mars 2015 förbättringar inom 
Safjällets naturreservat genom att staden:
- gynnar fågellivet och håller vattenspeglarna öppna på de två stora sjöarna Ändis och 
Bergskanalen,
- anlägger en badplats vid någon av sjöarna,
- förser tillfartsslingan norrut med elljus,
- förbättrar och bygger upp underlaget med exempelvis träflis, samt
- utökar den nuvarande 2,5-kilometersslingan med en ny slinga med sjöutsikt
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 25 mars 2015, § 57, remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur lämnat motionen till tekniska nämnden för 
beredning.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 13 juni 2016, § 55.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 oktober 2016, § 141.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Då tekniska förvaltningen redan genomför åtgärder i enlighet med motionens intentioner 
avseende tre av förslagen; (1. Att hålla vattenspeglarna öppna på Ändis och Bergskanalen
2. Att förse tillfartsslingan norrut med elljus 3. Att förbättra och bygga upp underlaget på 
motionsspåret då dessa anses gynna naturreservatets syften), så anses motionen besvarad i den 
delen. Två av förslagen; (4. Att utöka motionsspåren med en ny slinga med sjöutsikt. 5. Att 
anlägga en ny badplats vid någon av sjöarna (då dessa anses kunna stå i konflikt med 
naturreservatets syften)) avstyrks.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Marcus Claesson (L) föreslår som tilläggsförslag att motionens första förslag; "...gynnar 
fågellivet och håller vattenspeglarna öppna på de två stora sjöarna Ändis och Bergskanalen" 
bifalls.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marcus Claessons (L) 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 223

KS 199/16
Svar på motion (L) om att alla lekplatser i Mölndals stad ska förses 
med belysning

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen är besvarad med hänvisning till tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 
18 augusti 2016.

Ärendet
Elin Andersson (L) föreslår i motion daterad den 19 april 2016 att alla lekplatser i Mölndals 
stad ska förses med belysning, där störst behov åtgärdas först.
 
Som bakgrund anges i motionen att i Mölndals stad finns 60 lekplatser med mycket att välja 
på - den lilla lekplatsen för de allra minsta, klätterställningar som utmanar de större barnen, 
och vackert belägna lekplatser där vuxna kan njuta av utsikten. Tyvärr är endast några få 
lekplatser upplysta, vilket gör att de flesta inte kan användas under de mörkare årstiderna. 
Dagtid är barnen i för- eller grundskolan, och på eftermiddagarna och kvällarna är det för 
mörkt att leka.
 
Nya lekplatser förses med belysning direkt, men kommunens äldre lekplatser väntar på 
uppgradering. Lyckligtvis möjliggör ny teknik rörelsesensorstyrd belysning med ström från 
batterier uppladdade via solpaneler, om det på vissa ställen är dyrt att ansluta till elnätet. De 
flesta lekplatserna finns i bostadsområden så också förbipasserande har glädje av mer 
belysning. Skadegörelsen minskar med största sannolikhet eftersom det är mindre lockande 
att klottra och förstöra på upplysta ytor där fler människor befinner sig.
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 20 april 2016, § 81, remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till tekniska nämnden för 
handläggning.

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2016.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 5 september 2016, § 71.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 oktober 2016, § 143.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Motionen är besvarad med hänvisning till tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 
18 augusti 2016.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 224

KS 310/16
Remiss, Hur står det till med den personliga integriteten (SOU 
2016:41) - remissvar till Justitiedepartementet

Beslut
Förslag till yttrande, daterat den 3 oktober 2016, antas och skickas till Justitiedepartementet 
som Mölndals stads yttrande över remissen.

Ärendet
Mölndals stad har getts tillfälle att lämna synpunkter på den offentliga utredningen ”Hur står 
det till med den personliga integriteten?” (SOU 2016:41). Yttrandet ska ha inkommit till 
Justitiedepartementet senast den 15 november 2016.
 
För att kunna ta del av många fördelar med modern informationsteknik delar vi med oss av 
våra personuppgifter. Ibland betalar vi som vanligt, men ofta får vi betala för olika tjänster 
genom att dela med oss av uppgifter om oss själva och ibland också om våra vänner. Det är 
svårt för oss att förstå och ha en överblick över på vilket sätt våra personuppgifter samlas in, 
sprids och vidareanvänds. Det är idag möjligt att behandla stora mängder uppgifter om oss på 
ett sätt som blir mycket närgånget. Sådana behandlingar görs inte bara av kommersiella 
företag utan också av myndigheter.
 
På vilket sätt påverkar användningen av modern teknik vår möjlighet att bestämma över vilka 
uppgifter om oss som andra ska få ta del av? Finns det någon möjlighet att upprätthålla en 
fredad sfär, som inte myndigheter, företag eller andra enskilda kan komma åt? Hur står det till 
med den personliga integriteten i det moderna informationssamhället?
 
Integritetskommitténs uppdrag är att utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera 
risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning 
av informationsteknik. I delbetänkandet presenterar kommittén en översiktlig beskrivning av 
faktiska och potentiella integritetsrisker som var och en av oss utsätts för.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016, tillsammans med förslag till 
yttrande daterat den 3 oktober 2016.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 oktober 2016, § 151.
 

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förslag till yttrande, daterat den 3 oktober 2016, antas och skickas till Justitiedepartementet 
som Mölndals stads yttrande över remissen.

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

Expedieras till 
Justitiedepartementet, stadsledningsförvaltningen
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§ 225

KS 350/16
Ändring av namn på hiss från Myntgatan till Kvarnbyvallen

Beslut
Namnet på hissen från Myntgatan till Kvarnbyvallen ändras från Kvarnbyvallshissen till 
Kråkfoten.
 
Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2008, § 20, upphävs.

Ärendet
Exploatören av Kvarnbyvallen har nu uppfört den hiss som ska vara en genväg västerut för 
såväl de kommande boende i området som den allmänhet som behöver hantera höjdskillnaden 
ovan och nedan Störtfjället. Kommunstyrelsen gav hissen namnet Kvarnbyvallshissen i 
januari 2008, vilket således var mer än åtta år före den byggdes.
 
Hissen ligger på kvartersmark och avses skötas och ägas av de boende på Kvarnbyvallen, men 
med kommunalt driftbidrag för att allmänheten ska få tillträde under viss tid av dygnet. 
Exploatören har tagit hjälp av allmänheten och via tidningen Mölndalsposten genomfört en 
insamling av namnförslag och omröstning av dessa för att ge hissen ett tilltalande namn. 
Utfallet blev att förslaget Kråkfoten valdes och hissen invigdes den 2 september 2016.
 
För att det inte ska bli framtida oreda om vilket namn som gäller, föreslås att kommun-
styrelsen fattar ett nytt beslut och ändrar namnet på hissen till Kråkfoten.
 
Ärendets behandling
Namnberedningsgruppen i Mölndals stad har behandlat ärendet den 6 september 2016, § 2.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 oktober 2016, § 144.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Namnet på hissen från Myntgatan till Kvarnbyvallen ändras från Kvarnbyvallshissen till 
Kråkfoten.
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Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2008, § 20, upphävs.

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

Expedieras till 
Räddningstjänsten Storgöteborg, namnberedningsgruppen, stadsbyggnadsförvaltningen
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§ 226

KS 298/16
Åbybadets framtid - uppdrag till styrgruppen

Beslut
Styrgruppens uppdrag är att ansvara för att överlämna ett utförligt beslutsunderlag i 
ärendet, till kommunstyrelsen inför budgetarbetet hösten 2017

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare ansvarat för framtagandet av underlag för 
utvecklingen av Åby fritidsområde. Nu har arbetet för utveckling av nuvarande simhall 
påbörjats. Kommunstyrelsen utsåg på sammanträde den 28 september 2016, § 207, 
kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med presidiet i kultur- och fritidsnämnden att 
vara styrgrupp för utvecklingen och arbetet av Åby simhall.
 
Styrgruppen behöver också ha ett formellt uppdrag.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 oktober 2016, § 149.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Styrgruppens uppdrag är att ansvara för att överlämna ett utförligt beslutsunderlag i 
ärendet, till kommunstyrelsen inför budgetarbetet hösten 2017.

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

Expedieras till 
Styrgruppen, kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 227

KS 374/16
Hantering av kontot för personalsociala åtgärder

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott får rätten att fördela kommun-
bidraget till främjande och förebyggande åtgärder, samt till ”lönebidrag” enligt arbetsgivar- 
och organisationsutskottets bedömningar och prioriteringar. Kommunstyrelsens arbetsgivar- 
och organisationsutskott får också besluta om hur mycket som ska fördelas till respektive 
åtgärd.
 

Ärendet
Fram till och med 2015 bidrog förvaltningarna med 0,4 % av deras lönesumma, till 
arbetsgivar- och organisationsutskottet (KSAGU), för att hantera frågor (”lönebidrag”) inom 
det personalsociala området. Från och med 2016 så ändrades det så att förvaltningarna inte 
längre bidrar med 0,4 % av lönesumman, utan arbetsgivar- och organisationsutskottet till-
delades ett kommunbidrag på 3 mnkr.

I kommunfullmäktiges mål om Mölndals stad som en attraktiv arbetsgivare, samt hanteringen 
av inriktningar från programförklaringen kopplade till KF-målen, så anges att arbetet med att 
sänka sjukfrånvaron är prioriterat. En väg att kunna sänka sjukfrånvaron är att arbeta främ-
jande och förebyggande. Därför föreslår HR-avdelningen att en del av kommunbidraget riktas 
till främjande och förebyggande insatser, och att KSAGU har beslutanderätten till hur mycket 
av kommunbidraget som ska gå till sådana åtgärder.

Då förvaltningarna inte längre finansierar ”lönebidragen” så måste grunden för att tilldelas 
”lönebidrag” skärpas upp. Ansökningarna ska kännetecknas av ett aktivt arbete på för-
valtningen att hitta en bra lösning för den anställde. HR-avdelningen föreslår att i första hand 
så ska anpassningsåtgärder över förvaltningsgränserna prioriteras, men även att ”ömmande” 
fall som t.ex. en anpassningsåtgärd som innebär att en medarbetare på ett bra sätt kan klara av 
att arbeta sitt sista år innan pensionering bör räknas dit, i andra hand prioriteras anpassnings-
åtgärder inom förvaltningen, men över avdelnings- eller enhetsgränserna, och i sista hand 
prioriteras ”övriga fall”. För ”övriga fall” är principen att förvaltningarna i första hand 
hanterar dessa själva, ansökan om ”lönebidrag” kan dock lämnas till KSAGU för bedömning.
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Ansökningar om ”lönebidrag” görs inom innevarande kalenderår, och kan göras i januari, 
april, augusti och oktober, vilket innebär att ansökningarna kan max beviljas med 12 månader 
för ansökningar i januari, 9 månader för ansökningar i april, 6 månader för ansökningar i 
augusti, och 3 månader för ansökningar i oktober. Detta gäller inte för ansökningar över 
förvaltningsgränserna där ansökan kan göras vid varje möte som KSAGU har. Dock gäller 
även här att ansökan sker för innevarande kalenderår.

Varje ansökan kan totalt beviljas med 24 månader fördelat på 12 månader med 50 % av 
lönesumman, och, efter ny ansökan, 12 månader med 25 % av lönesumman. För ansökningar 
som lämnats in efter januari innevarande kalenderår måste ny ansökan, för resterande 
månader upp till 12 månader, lämnas in året därpå.

Ansökningarna ska vara klart och tydligt motiverade, samt beskriva hur man på förvaltningen 
genom ett aktivt arbete försökt att hitta en bra lösning för den anställde. Ansökan sker på 
ansökningsformulär framtagen av HR-avdelningen, samt föredras av HR-konsult när ansök-
ningarna behandlas i KSAGU.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2016.
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott har behandlat ärendet den 11 
oktober 2016, § 39.

Förslag till beslut
Arbetsgivar- och organisationsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott får 
rätten att fördela kommunbidraget till främjande och förebyggande åtgärder, samt till 
”lönebidrag” enligt arbetsgivar- och organisationsutskottets bedömningar och prioriteringar. 
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott får också besluta om hur mycket 
som ska fördelas till respektive åtgärd.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsgivar- och organisationsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker.
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Expedieras till 
Arbetsgivar- och organisationsutskottet
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§ 228

KS 57/16
Pensionsersättning för styrelseledamot i Mölndals stads bolag

Beslut
Arbetsgivar- och organisationsutskottets tidigare beslut, § 8/16, om att styrelsearvodena för 
politiker i stadens helägda bolag inte ska vara pensionsgrundande, och att man även fort-
sättningsvis bör tillämpa detta förhållningssätt med att skilja ersättningarna från kommunen 
respektive bolagen åt, kvarstår efter genomgång av tidigare praxis, samt avstämning med 
andra kommuner, vid sitt ställningstagande kring pensionsgrundande ersättning för styrelse-
ledamot i Mölndals stads helägda 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 pensions-bestämmelserna i Mölndals stad. Nytt i 
samband med att OPF-KL infördes var att förtroendevaldas arvodesersättningar är pensions-
grundande från första kronan. För förtroendevalda i stadens helägda bolag görs precis som 
tidigare inte någon pensionsavsättning för tjänstepension. HR-avdelningen anser att man även 
fortsättningsvis bör tillämpa detta förhållningssätt och skilja ersättningar från kommunen och 
respektive bolag från varandra.

Genomgång av tidigare praxis:
Avstämning har skett med f.d. förhandlingschef Staffan Hellström som under många år 
arbetade med pensionsfrågor i staden. Fram till 2014-10-01 fanns enbart ett pensionsavtal, 
PBF, för de förtroendevalda som fick arvoden på en betydande del av heltid. Med betydande 
del av heltid avsågs förtroendevalda vars samlade arvoden i kommunen, inklusive de helägda 
bolagen, under kalenderåret uppgick till minst 40 % av årsarvodet för kommunstyrelsens 
ordförande.

Före OPF-KL antogs hade Mölndals stad en egen pensionslösning för de förtroendevalda vars 
samlade arvoden i kommunen, inklusive de helägda bolagen, var under 40 % av årsarvodet 
för kommunstyrelsens ordförande, men mer än ett prisbasbelopp. Av det samlade årsarvodet 
gjordes pensionsavsättning på 4,5 % till SPP. Den förtroendevalde fick välja traditionell 
förvaltning eller fondförvaltning. År 2014 var det cirka 50 personer som fick pensions-
avsättning till SPP. I och med antagandet av OPF-KL upphörde dessa pensionsavsättningar. 
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Då OPF-KL är ett mer omfattande pensions- och omställningsavtal innebär det att 4,5 %, upp

till och med 7,5 basbelopp, och 30 %, över 7,5 basbelopp, av årsarvodena hamnar i en 
pensionsskuld som Mölndals stad hanterar. Pensionsavsättningarna sätts inte längre in i någon 
försäkring.

Stadens pensionsbolag KPA kan inte registrera in bolag, utan enbart kommuner. Om staden 
skulle besluta att man önskar ge pensionsavsättningar även till bolagen skulle detta kräva att 
bolagen får meddela staden vilket arvode som respektive förtroendevald har fått från bolaget. 
Därefter får staden lägga det tillsammans med eventuellt arvode från staden för att sedan 
räkna fram en pensionsavgift på totalen. Detta skulle innebära att vår pensionshandläggare 
manuellt måste ändra i de datafiler vi skickar till KPA, något som medför en förhöjd risk att 
övriga uppgifter av misstag kan bli fel. Det kräver också att styrelseledamot i helägt bolag 
samtidigt måste vara förtroendevalda i staden för att få pensionsavsättning på styrelse-
arvodet. Pensionsavgiften skulle sedan registreras som pensionsbehållning i staden, och 
därefter måste en reglering ske mellan stad och bolag när pensionen ska utbetalas.

Omvärldsspaning:
Avstämning med de kranskommuner som har bolag, däribland Göteborgs stad, stödjer sig på 
nedanstående formulering när man väljer att inte inkludera bolagen i OPF-KL.

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL):
Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde: Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen.

Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § kommunallagen:
Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i full-
mäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Med förtroendevalda avses 
också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen. förbundsstyrelsen eller annan 
nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. 
Lag (2006:369)

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2016.
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Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott har behandlat ärendet den
11 oktober 2016, § 40.

Förslag till beslut
Arbetsgivar- och organisationsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arbetsgivar- och organisationsutskottets tidigare beslut, § 8/16, 
om att styrelsearvodena för politiker i stadens helägda bolag inte ska vara pensionsgrundande, 
och att man även fortsättningsvis bör tillämpa detta förhållningssätt med att skilja ersätt-
ningarna från kommunen respektive bolagen åt, kvarstår efter genomgång av tidigare praxis, 
samt avstämning med andra kommuner, vid sitt ställningstagande kring pensionsgrundande 
ersättning för styrelseledamot i Mölndals stads helägda bolag.

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

Expedieras till 
Kvarnfallet Mölndal AB, arbetsgivar- och organisationsutskottet
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§ 229

KS 382/16
Återkallande av planuppdrag för Stiernhielm 6 m.fl i Mölndal

Beslut
Planuppdraget för Stiernhielm 6 m.fl. enligt beslut i kommunstyrelsen den 28 april 2004,
§ 159, senare justerat beslut i planeringsutskottet den 9 juni 2009, § 75, samt i planerings-
utskottet den 11 maj 2010, § 52, återkallas.

Ärendet
Kommunstyrelsen gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag i april 2004 att upprätta detaljplan för 
Stiernhielm 1 m.fl. Planområdet kom att innefatta ytan mellan Bifrostgatan, Toltorpsgatan och 
Wallinsgatan.
 
Kommunstyrelsen godkände i augusti 2008 ett program för hela området. I programmet 
fastslogs att den västra delen skulle bebyggas med bostäder, på mittdelen skulle verksamheter 
utvecklas medan det för den östra delen inte angavs någon tydligt definierad användning. 
Programmet innehöll också viss gatuombyggnad. Ett detaljplanarbete, kallat Stiernhielm 1 
m.fl., påbörjades för (i huvudsak) de tre fastigheterna Stiernhielm 1, 6 och 7. Genom två 
beslut i planeringsutskottet (juni 2009 och maj 2010)  har Stiernhielm 6 och 7 brutits ut ur 
arbetet Stiernhielm 1 m.fl. och hanterades som ett eget detaljplanearbete kallat Stiernhielm 6 
m.fl. Planeringsutskottets beslut innebar också en precisering att arbetet med Stiernhielm 6 
skulle ha inriktning mot verksamheter. Planarbetet har i praktiken legat nere sedan delningen.
 
För Stiernhielm 1 vann en ny detaljplan laga kraft den 26 mars 2012. JM AB förvärvade 
fastigheten Stiernhielm 6 och begärde i januari 2013 planbesked med avsikten att uppföra 
bostäder. Begäran kompletterades med ett skissförslag i juni 2013. Ett positivt planbesked 
lämnades i planeringsutskottet i oktober 2013.
 
På del av Stiernhielm 7 bedrivs vårdverksamhet och kontorsverksamhet som regleras av en 
detaljplan som vann laga kraft i maj 2016. Fastigheten ägs av Kungsleden Mölndalsstjärnan 
AB. Ansökan om planbesked för att utveckla resterande det av fastigheten Stiernhielm 7 med 
bostäder inkom i juni 2016.
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Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 september 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 4 oktober 2016, § 114.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till beslut
Planuppdraget för Stiernhielm 6 m.fl. enligt beslut i kommunstyrelsen den 28 april 2004,
§ 159, senare justerat beslut i planeringsutskottet den 9 juni 2009, § 75, samt i planerings-
utskottet den 11 maj 2010, § 52, återkallas.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
JM AB, Kungsleden Mölndalsstjärnan AB, planeringsutskottet
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§ 230

KS 383/16
Detaljplan för bostäder m.m. inom Stiernhielm 6 och 7 m.fl. i 
Mölndal - begäran om planuppdrag

Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta en detaljplan för bostäder m.m. inom
Stiernhielm 6 och 7 m.fl. under förutsättning att ett samarbetsavtal tecknas.

Ärendet
JM AB inkom den 10 januari 2013 med en begäran om planbesked för Stiernhielm 6. Ett
positivt planbesked gavs den 15 oktober 2013. Kungsleden Mölndalsstjärnan AB inkom den
17 juni 2016 med en begäran om planbesked för Stiernhielm 7.
 
Området ligger cirka en kilometer norr om Mölndals innerstad mellan Bifrostgatan och
Wallinsgatan nära den södra uppgången till Safjällets naturreservat. Direkt väster om området
uppförde Sverigehuset 6 flerbostadshus mellan 2013-2015.
 
Inom Stiernhielm 7 bedrivs idag kontors- och vårdverksamhet. På fastigheten finns även en
större markparkeringsyta och mindre grönytor. Inom Stiernhielm 6 finns idag en skogsdunge
samt en husgrund. Aktuellt område berörs inte av några riksintressen.
 
Området föreslås huvudsakligen inrymma bostäder, men även en utökad byggrätt för t.ex.
kontor- och vårdändamål bör studeras i detaljplanen.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 september 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 4 oktober 2016, § 116.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta en detaljplan för bostäder m.m. inom
Stiernhielm 6 och 7 m.fl. under förutsättning att ett samarbetsavtal tecknas.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
JM AB, Kungsleden Mölndalsstjärnan AB, planeringsutskottet
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§ 231

KS 384/16
Detaljplan för Sjövalla 1:182, Rådavägen i Mölndal - begäran om 
planuppdrag

Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Sjövalla 1:182 med 
standardförfarande under förutsättning att avtal upprättas.

Ärendet
Sökanden inkom den 24 april 2014 med begäran om planbesked för fastigheten Sjövalla 
1:182. Avsikten var att möjliggöra uppförande av ytterligare ett enbostadshus mellan befintlig 
huvudbyggnad och Rådavägen.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 september 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 4 oktober 2016, § 117.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Sjövalla 1:182 med 
standardförfarande under förutsättning att avtal upprättas.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Sökanden, planeringsutskottet
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§ 232

KS 303/16
Budget 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak och därmed 
totala kommunbidrag för 2017 enligt följande1:

 Byggnadsnämnden 12,1 mnkr

 Kommunfullmäktige och övriga nämnder 12,0 mnkr

 Kommunstyrelsen 160,3 mnkr

 Kultur- och fritidsnämnden 141,0 mnkr

 Miljönämnden 11,5 mnkr

 Skolnämnden 1 291,9 mnkr

 Social- och arbetsmarknadsnämnden 285,4 mnkr

 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 152,3 mnkr

 Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -4,0 mnkr

 Utbildningsnämnden 300,2 mnkr

 Vård- och omsorgsnämnden 981,7 mnkr

Totalt 3 344,4 mnkr

1Utöver beslutat utgiftstak i juni har tekniska justeringar med anledning av stadens interna 
hyresmodell, sänkt intern ränta, ändrad organisation och ansvar för folkhälsoarbetet samt 
verksamhetsövergång av säkerhetshandläggare gjorts. Därutöver sker justering för elevtal 
inom gymnasie- och gymnasiesärskolan, högre kostnad för fritidskort åk 7-9 samt hyra för 
Broslätts fritidsgård.
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Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2017 i enlighet med upprättat 
budgetförslag.
 
Kommunfullmäktige godkänner att social- och arbetsmarknadsnämndens kommun-
bidragsområden ändras från arbetsmarknad och integration, individ- och familjeomsorg, 
nämnd och administration samt försörjningsstöd, till arbetsmarknadsåtgärder, flykting-
mottagande, individ- och familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt 
bistånd.
 
Kommunfullmäktige godkänner att 0,2 mnkr flyttas från kultur- och fritidsnämndens 
kommunbidragsområde ”förening och idrott”  till kultur- och fritidsnämndens kommun-
bidragsområde ”ungdoms- och samhällsarbete” avseende folkhälsoarbete.
 
Kommunfullmäktige antar plan för år 2018 och 2019 enligt upprättat förslag.
 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Mölndals stad i 
enlighet med förslag i budgetdokumentet.
 
Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med förslag i budget-
dokumentet.
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten 
omfördela medel mellan olika investeringsobjekt.
 
Kommunfullmäktige fastställer ett takbelopp på 2 000 mnkr för borgen till Mölndalsbostäder 
AB till och med år 2017.
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisations-
utskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 10,6 mnkr som avsatts 
för lönekompensation/särskilda lönesatsningar 2017.
 
Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sina respektive partiers förslag.
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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 för-
delning mellan så kallade kommunbidragsområden. Sista steget i processen är att kommun-
fullmäktige vid budgetbeslutet i november fastställer sistnämnda fördelning.
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att fördela totalt 3 359,5 mnkr som utgiftstak för 
nämnderna, och fastställde samtidigt de kommunala nämndernas utgiftstak för 2017, enligt 
följande:

 Byggnadsnämnden 12,2 mnkr

 Kommunfullmäktige och övriga nämnder 12,0 mnkr

 Kommunstyrelsen 162,3 mnkr

 Kultur- och fritidsnämnden 142,0 mnkr

 Miljönämnden 11,5 mnkr

 Skolnämnden 1 300,4 mnkr

 Social- och arbetsmarknadsnämnden 285,0 mnkr

 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 155,0 mnkr

 Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -4,0 mnkr

 Utbildningsnämnden 301,8 mnkr

 Vård- och omsorgsnämnden 981,3 mnkr

Totalt 3 359,5 mnkr

Ärendets behandling
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 12 oktober 2016, § 12.
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Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak och därmed 
totala kommunbidrag för 2017 enligt följande1:

 Byggnadsnämnden 12,1 mnkr

 Kommunfullmäktige och övriga nämnder 12,0 mnkr

 Kommunstyrelsen 160,3 mnkr

 Kultur- och fritidsnämnden 141,0 mnkr

 Miljönämnden 11,5 mnkr

 Skolnämnden 1 291,9 mnkr

 Social- och arbetsmarknadsnämnden 285,4 mnkr

 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 152,3 mnkr

 Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -4,0 mnkr

 Utbildningsnämnden 300,2 mnkr

 Vård- och omsorgsnämnden 981,7 mnkr

Totalt 3 344,4 mnkr

1Utöver beslutat utgiftstak i juni har tekniska justeringar med anledning av stadens interna 
hyresmodell, sänkt intern ränta, ändrad organisation och ansvar för folkhälsoarbetet samt 
verksamhetsövergång av säkerhetshandläggare gjorts. Därutöver sker justering för elevtal 
inom gymnasie- och gymnasiesärskolan, högre kostnad för fritidskort åk 7-9 samt hyra för 
Broslätts fritidsgård.
 
Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2017 i enlighet med upprättat 
budgetförslag.
 
Kommunfullmäktige godkänner att social- och arbetsmarknadsnämndens kommun-
bidragsområden ändras från arbetsmarknad och integration, individ- och familjeomsorg, 

49



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

nämnd och administration samt försörjningsstöd, till arbetsmarknadsåtgärder, flykting-
mottagande, individ- och familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt 
bistånd.
 
Kommunfullmäktige godkänner att 0,2 mnkr flyttas från kultur- och fritidsnämndens 
kommunbidragsområde ”förening och idrott”  till kultur- och fritidsnämndens kommun-
bidragsområde ”ungdoms- och samhällsarbete” avseende folkhälsoarbete.
 
Kommunfullmäktige antar plan för år 2018 och 2019 enligt upprättat förslag.
 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Mölndals stad i 
enlighet med förslag i budgetdokumentet.
 
Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med förslag i budget-
dokumentet.
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten 
omfördela medel mellan olika investeringsobjekt.
 
Kommunfullmäktige fastställer ett takbelopp på 2 000 mnkr för borgen till Mölndalsbostäder 
AB till och med år 2017.
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisations-
utskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 10,6 mnkr som avsatts 
för lönekompensation/särskilda lönesatsningar 2017.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till budgetberedningens förslag.
 
Hans Bergfelt (M) föreslår bifall till Moderaternas förslag till budget 2017 samt ekonomisk 
plan 2018-2019.
 
Marcus Claesson (L) föreslår bifall till Liberalernas förslag till budget 2017 samt ekonomisk 
plan 2018-2019.
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Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till Centerpartiets förslag till budget 2017 samt 
ekonomisk plan 2018-2019.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till budget 2017 samt ekonomisk plan 2018-
2019. Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt budgetberedningens förslag.
 
Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sina respektive partiers förslag.

 
 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 233

KS 223/16
Investeringsbudget 2017 samt plan 2018-2019

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2017, samt plan 2018-2019, i 
enlighet med upprättat budgetförslag.
 
Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sina respektive partiers förslag. 
(Ingemar Johansson (C) till förmån för Hans Bergfelts (M) förslag.)

Ärendet
Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av stadens ekonomi.
I investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna, till exempel byggandet av 
nya förskolor, gång- och cykelvägar och motionsanläggningar. En investering medför drift-
kostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjandeperioden, till exempel i form av 
avskrivningar och reparationer. Under höstens budgetprocess har framkommit behov av att 
revidera kommunfullmäktiges beslut i juni 2016, om investeringsbudget/plan. Detaljerna som 
avviker framgår av bilaga.
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016, § 112.
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 12 oktober 2016, § 13, och beslutade att 
tidigare antagen investeringsbudget/plan för åren 2017-2019 revideras enligt bilaga, inför 
behandling i kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2017, samt plan 2018-2019, i 
enlighet med upprättat budgetförslag.
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Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till budgetberedningens förslag.
 
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Ingemar Johansson (C), föreslår bifall till 
Moderaternas förslag till investeringsbudget 2017 samt plan 2018-2019.
 
Marcus Claesson (L) föreslår bifall till Liberalernas förslag till investeringsbudget 2017 samt 
plan 2018-2019.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till investeringsbudget 2017 samt plan 2018-
2019. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt budgetberedningens förslag.
 
Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sina respektive partiers förslag. 
(Ingemar Johansson (C) till förmån för Hans Bergfelts (M) förslag.)
 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 234

KS 388/16
Programförklaring och förtydliganden kring fullmäktigemålen

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer reviderad programförklaring i enlighet med upprättat förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att följande uppdrag som lämnats genom KF 15 juni 2016 § 111 
utgår som isolerade uppdrag eftersom de finns inkluderade i reviderad programförklaring:
- Andelen ekologisk mat ska öka och kommer preciseras ytterligare i samband med upp-
följningen av miljömålen
- Att genom förändrade arbetssätt öka tillgängligheten till Kulturskolan
- Att utveckla Toleransprojektet
 
Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Hans Bergfelts (M) förslag.
 

Ärendet
Ärendet avser i grunden en revidering av kommunfullmäktiges programförklaring. Med denna 
som utgångspunkt görs även några förtydliganden för att underlätta målstyrningen. Det 
handlar dels om de uppdrag som kommunfullmäktige lämnade 15 juni 2016 § 111. Några av 
dem är helt inkluderade i programförklaringen och utgår därför som isolerade uppdrag.
I budgethandlingen fogas även programförklaringens innehåll samman med de olika KF-
målen. Detta ger ytterligare vägledning kring vad som ska uppnås och varför så ska ske.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2016, tillsammans med förslag på 
reviderad programförklaring.
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 12 oktober 2016, § 14, och beslutade att 
stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att i den samlade budgethandlingen foga samman 
programförklaringens texter med fullmäktigemålen.
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Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer reviderad programförklaring i enlighet med upprättat förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att följande uppdrag som lämnats genom KF 15 juni 2016 § 111 
utgår som isolerade uppdrag eftersom de finns inkluderade i reviderad programförklaring:
- Andelen ekologisk mat ska öka och kommer preciseras ytterligare i samband med upp-
följningen av miljömålen
- Att genom förändrade arbetssätt öka tillgängligheten till Kulturskolan
- Att utveckla Toleransprojektet
 
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till budgetberedningens förslag.
 
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Ingemar Johansson (C) och Marcus Claesson 
(L), föreslår följande; Vi föreslår att den del av inledande text som utgörs av en s.k 
“programförklaring” (s. 12-22) utgår ur budgethandlingen, samt att texten avseende “Vision 
och KF-mål” (s.23-30) anpassas till den inriktning som framgår av föreslag från (M), (L) och 
(C) till kommunfullmäktige 2015-06-17.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till programförklaring och förtydliganden 
kring fullmäktigemålen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag.
 
Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Hans Bergfelts (M) förslag.

 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 235

KS 371/16
Begäran från kultur- och fritidsnämnden om utökad budgetram 2017 
p.g.a. stadsbibliotekets flytt till nya lokaler

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens begäran om 750 tkr ur tidigare års överskott för att betala 
dubbelhyra i samband med konstarkivets flytt, samt tidigareläggandet av bibliotekets flytt, 
avslås.

Ärendet
I den ursprungliga tidsplanen som låg till grund för beslut om projektering av nytt 
stadsbibliotek angavs halvårsskiftet 2018 som trolig tidpunkt för inflyttning. Denna tidpunkt 
har justerats av byggprojektet och fastighetsägaren vid ett par tillfällen. Det definitiva 
beskedet från Mölndalsbostäder är att inflyttning kan ske från augusti 2017. Själva flytten tar 
ca tre månader vilket innebär att möjlig nyöppning av stadsbiblioteket kan bli i slutet av 
november 2017. Detta är en bra tidpunkt att öppna igen då biblioteken alltid är välbesökta 
under jul- och nyårshelgerna. För Mölndals innerstad är det en fördel att stadsbiblioteket 
öppnar då det innebär en stor tillströmning av besökare på en för tillfället avfolkad plats.
I dagsläget har biblioteket drygt 800 besökare per dag och kultur- och fritidsförvalt-
ningen räknar med minst en 25%-ig ökning av besöksantalen i och med de nya lokalerna. 
Besökare som kan bidra med liv och rörelse och till handeln.
 
Ärendets behandling
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 september 2016, § 73, att äska 750 tkr ur tidigare 
års överskott för att betala dubbelhyra i samband med konstarkivets flytt, samt att frågan om 
tidigareläggande av bibliotekets flytt lyfts till kommunstyrelsen.

Budgetberedningen har behandlat ärendet den 12 oktober 2016, § 15, och lämnade ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C), 
föreslår avslag på förslaget från kultur- och fritidsnämnden, både avseende begäran om 750 
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tkr ur tidigare års överskott för att betala dubbelhyra i samband med konstarkivets flytt, samt 
tidigareläggandet av bibliotekets flytt.
Förslaget antas.

Expedieras till 
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 236

KS 26/15
Val av ombud (S) till Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöten 
för återstoden av mandatperioden 2015-2018

Beslut
Ove Dröscher (S) väljs till nytt ombud till Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöten för 
resten av mandatperioden.

Ärendet
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod utse ett ombud och en ersättare för ombud 
till Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöten. Kommunstyrelsen utsåg i januari 2015 Kaj 
Johansson (S) som ombud, och Marcus Claesson (L) som ersättare för ombud. Då Kaj 
Johansson gått bort ska en nytt ombud utses för resten av mandatperioden.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår att Ove Dröscher (S) väljs till nytt ombud för resten av 
mandatperioden. Förslaget antas.

Expedieras till 
Göta älvs vattenvårdsförbund, Ove Dröscher, löneenheten, förtroendemannaregistret
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§ 237

KS 242/16
Medlemskap i Kommuninvest

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Mölndals stad antar erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

Mölndals stad inbetalar en medlemsinsats på 12 668 000 kronor till Kommuninvest 
ekonomisk förening motsvarande den stadgeenliga miniminivån.

Mölndals stad betalar, om styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening så medger, utöver 
minimiinsatsen på 200 kronor per invånare en särskild medlemsinsats så att den högsta 
stadgeenliga nivån på 900 kronor per invånare uppnås.

Mölndals stad tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga 
förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå.

Mölndals stad ingår, i enlighet med vad som stadgas för Kommuninvest ekonomisk förening, 
som part i det regressavtal mellan medlemmarna där deras inbördes ansvar för borgens-
åtagandet regleras.

Mölndals stad ingår som part i det avtal där staden tillsammans med övriga medlemmar 
ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och 
stadsdirektör Håkan Ahlström att underteckna borgensförbindelsen, avtal samt övriga i 
ärendet förekommande handlingar.

Kommunfullmäktige utser XX som ombud med XX som ersättare till föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening till utgången av år 2018.

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen vidta de åtgärder som erfordras med 
anledning av stadens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
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Kommunfullmäktige medger Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Mölndals stads 
vapen.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslöt den 1 juni 2016 att anmäla intresse för medlemskap i Kommun-
invest ekonomisk förening. Den 28 september 2016 beslöt styrelsen för Kommuninvest 
ekonomisk förening att erbjuda Mölndals stad medlemskap i föreningen.
 
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2016, § 138.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till beslut
Mölndals stad antar erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

Mölndals stad inbetalar en medlemsinsats på 12 668 000 kronor till Kommuninvest 
ekonomisk förening motsvarande den stadgeenliga miniminivån.

Mölndals stad betalar, om styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening så medger, utöver 
minimiinsatsen på 200 kronor per invånare en särskild medlemsinsats så att den högsta 
stadgeenliga nivån på 900 kronor per invånare uppnås.

Mölndals stad tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga 
förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå.

Mölndals stad ingår, i enlighet med vad som stadgas för Kommuninvest ekonomisk förening, 
som part i det regressavtal mellan medlemmarna där deras inbördes ansvar för borgens-
åtagandet regleras.

Mölndals stad ingår som part i det avtal där staden tillsammans med övriga medlemmar 
ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och 
stadsdirektör Håkan Ahlström att underteckna borgensförbindelsen, avtal samt övriga i 
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ärendet förekommande handlingar.

Kommunfullmäktige utser XX som ombud med XX som ersättare till föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening till utgången av år 2018.

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen vidta de åtgärder som erfordras med 
anledning av stadens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

Kommunfullmäktige medger Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Mölndals stads 
vapen.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden 
konstaterar även att ombud och ersättare till föreningsstämman kommer att utses på 
kommunfullmäktiges sammanträde.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 238

KS 392/16
Förslag till Länsstyrelsen om förordnande av nya vigselförrättare i 
Mölndals stad

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen Västra Götalands län att följande person förordnas 
som borgerlig vigselförrättare för tiden från länsstyrelsens beslut, till och med den 31 
december 2018;

Sven-Ove Johansson

Samtidigt meddelas att Kaj Johansson gått bort och hans förordnande upphört.

Ärendet
Länsstyrelsen har sedan tidigare förordnat följande personer som borgerliga vigselförrättare i 
Mölndals stad för åren 2015-2018;

Carina Grunditz
Nina Röding
Marie Östh Karlsson
Patrik Karlsson
Kaj Johansson
Ingela Ohldin
Marita Aronson
Henriette de Maré

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 oktober 2016.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att följande person förordnas som borgerlig 
vigselförrättare för tiden från länsstyrelsens beslut, till och med den 31 december 2018;

63



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sven-Ove Johansson

Samtidigt meddelas att Kaj Johansson gått bort och hans förordnande upphört.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Sven-Ove Johansson, stadsledningsförvaltningen
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§ 239

KS 161/16
Kvartalsrapport per 30 september 2016 inkl investeringsprognos

Beslut
Kvartalsrapport per 30 september 2016 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendet
Kvartalsrapporterna är mer omfattande än månadsrapporterna. Utöver driftredovisning och 
resultaträkning ingår prognoser över investeringar och kassaflöde samt viss information kring 
organisationens utveckling och förutsättningar.
 
Den prognos över det ekonomiska resultatet för 2016 som redovisas i kvartalsrapporten är 
framtagen med ledning av september månads redovisning. Stadens resultat för den ordinarie 
löpande verksamheten prognostiseras nu till 73,7 mnkr. Det är 48 mnkr högre än budget samt 
en förbättring med drygt 14 mnkr i jämförelse med den prognos som redovisades i delårs-
rapporten, då motsvarande resultat prognostiserades till 59,5 mnkr. Bakgrunden är främst att 
nämndernas prognos har förbättrats med 5,6 mnkr samtidigt som även skatteintäktsprognosen 
är något starkare för 2016 vilket ökar intäkterna med 5,3 mnkr.

Förslag till beslut
Kvartalsrapport per 30 september 2016 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 240

Deltagande i konferenser/möten/utbildningar

Ärendet
Dagens sammanträde
Marie Östh Karlsson (S) frågar kommunstyrelsen om Ingemar Johansson (C) tillåts delta på 
Centerpartiets kommun- och landstingspolitiska dagar 2-4 februari 2017, i Göteborg, enligt 
sedvanliga villkor. Deltagande tillåts.
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§ 241

KS 378/16
Ansökan om ägarskap i Sahlgrenska Science Park

Beslut
Stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att lämna in en ansökan om huvudägarskap.

Ärendet
Mölndals stad föreslås ansöka om ägarskap i Sahlgrenska Science Park. I Mölndal finns en 
stor andel av Västsveriges så kallade Life Science-bolag, däribland Astra Zeneca som är 
Sveriges i särklass största bolag i branschen. Som verksamhetskommun för dessa bolag är det 
rimligt att Mölndal tar aktiv del i arbetet med att skapa utvecklings- och tillväxtmöjligheter 
för befintliga och nya bolag i branschen.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 oktober 2016, § 155.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att lämna in en ansökan om huvudägarskap.

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

Expedieras till 
Sahlgrenska Science Park, stadsdirektören
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ffi 1(6)

MODERATERNÄ$ FÖRSLAG TILL BUDGET OCH
PLAN FÖR 2017-20 19

1. Sammanfattning

Moderatemas förslag till budget och plan för 201 7--20 19 innebär sammanfattningsvis
följande;

• Det av kommunfullmäktige fattade beslutet i juni månad avseende 2017 års
preliminära utgiftstak för nämnder och styrelser ändras och fastställs till det av
Moderatema då lämnade förslaget till utgifistak för 2017. Förslaget innebär i korthet
ett tillskott till nämnder och styrelser på ca 48 Mkr, exklusive tillägg för pris och lön
på ytterligare ca 83 Mkr.

• För de tillkommande åren 201$ och 2019 tillförs resurser för ny verksamhet i
huvudsakligen samma nivå som i majoritetens förslag. Detta innebär att för 2018
tillförs den kommunala verksamheten ytterligare ca 40 Mkr jämfört med 2017. För
2019 tillförs ca 39 Mkr mer än för 2018. Därutöver tillkommer kompensation för pris
och löneökningar motsvarande ca 84 Mkr 2018 och 172 Mkr 2019.

• Moderatemas förslag innebär en resultatnivå för perioden 201 7--20 19 på i genomsnitt
55 Mkr (61 Mkr för 2017, 53 Mkr för 201$ och 51 Mkr för 2019). Därmed uppnås
också kommunens finansiella mål under hela planperioden. Detta är en betydande
skillnad mot majoritetens budgetförslag med oroväckande svaga och fallande resultat
utan någon marginal 2019.



2 (6)

2. Förutsättningar inför de kommande åren

Under åren 2007--2014 som Alliansen hade ansvar för stadens ekonomi erhöll den
kommunala verksamheten betydande tillskott till den kommunala verksamheten — mer än
någon gång tidigare — samtidigt som kommunalskatten sänktes för medborgarna och stadens
ekonomiska ställning stärktes. Den stabila ekonomi som byggdes upp skapar än idag fortsatt
goda förutsättningar för Mölndals Stad och tycks nu också vara den nuvarande majoritetens
främsta argument för att föreslå en budget med stora kostnadsökningar nästa år och med
utomordentligt svaga resultat över planperioden som inte uppfyller stadens finansiella mål.

Men stadens budgetarbete måste ha som huvudfokus att se till att verksamhetens kostnader
anpassas till vad som långsiktigt kan finansieras. Bara då kan medborgarna vara trygga med
att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan långvarig trygghet. De ekonomiska och
politiska förutsättningarna kan bara bygga på fler skattebetalare och/eller fler arbetade timmar
istället för på högre skatter. Skattepolitiken måste underlätta tillväxt, fler i arbete och minskat
utanförskap. Så skapas nya resurser till den kommunala sektorn.

3. Förslag till budget och plan 2017--2019

Stora demografiska förändringar åren framöver innebär en stor påfrestning för kommuner och
landsting såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet invånare i Sverige väntas öka
med ca 500 000, varav utlandsfödda svarar för 70 procent. Samtidigt sker en snabb ökning av
antalet äldre och barn i skolåldern som också väntas öka kostnaderna i kommunsektorn.

Just nu har staten höga kostnader för att hantera det stora antalet asylsökande, som under förra
året uppgick till 163 000 varav 70 000 barn. Flera väntar fortfarande på att få sina
asylansökningar prövade.

Trots att det är staten som har ansvar för att finansiera mottagandet är det stora antalet
asylsökande ur ett verksamhetsperspektiv också en stor utmaning för kommunsektorn. Det
handlar om skollokaler, personal, bostäder mm.

Under innevarande år (2016) har också nämnder och styrelser tillförs extra medel för att
hantera den aktuella flyktingsituationen. De tillskott som föreslogs i Moderaternas förslag till
tilläggsbudget för innevarande har nu också inarbetats i förslaget till nämndramar för
kommande år.
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Sedan kommunfullmäktige i juni månad fattade beslut om utgifistak för 2017 har de
ekonomiska förutsättningarna förändrats, främst som en effekt av lägre prognos avseende
framtida tillväxt av skatteunderlaget. Vårt förslag till budget och plan för 201 7--20 19
förutsätter att det av kommunfullmäktige i juni månad fattade beslutet om oförändrad
skattesats.

3.1 Moderaterna föreslår mer pengar till verksamheten — och mest till utbildning

1 Moderaternas förslag till budget och plan föreslås att verksamheten tillförs drygt 40 Mkr
ytterligare varje år under perioden 2017—2019. Därutöver tillförs ytterligare drygt 80 Mkr

varje år i pris och lönekompensation. Nämndernas kommunbidrag och samtliga tillskott för ny
verksamhet framgår av bilaga 1.

Moderaternas budget för treårsperioden 2017--2019 innebär i korthet följande;

Störst tillskott jämfört med innevarande år (2016) erhåller Skolnämnden på grund av fler
grundskoleelever, ökade lokalkostnader samt kostnader för mottagande av flyktingar. Vi
avsätter också medel till en fördubbling av Toleransprojektet och ytterligare medel för
sommarskola och stöd med läxläsning. Därtill kan konstateras att nämnden erhåller betydande
resurser i form av specialdestinerade stadsbidrag som, utan att synas i sammaställningen över
ramökningen mellan åren, skapar nytt verksamhetsutrymme.

Utbildningsnämnden erhåller nya medel för fler elever i gymnasieåldern och volymökning för
elever med PUT. Nämnden erhåller också medel för satsning på yrkesutbildning samt utökad
studievägledning för nyanlända. Vi sänker också det krav på effektivisering/förnyelse som
nämnden har 2017 med anledning nya förutsättningar som innebär att den egna
gymnasieverksamheten, som kan påverkas, i huvudsak är avvecklad och utbildningen sker
inom ramen för GR.

Vård- och omsorgsnämnden erhåller tillskott för fler boendeplatser för äldre och
funktionshindrade och nytt verksamhetssystem som tidigare förutsattes implementeras under
2016. Medel för införande av verksamhetssystem avgår från nämndens budget 2018.
Ytterligare verksamhet på entreprenad ger också möjlighet för nämnden att skapa utrymme
för lägre kostnader och utökad verksamhet.

Social- och arbetsmarknadsnämnen ffir tillskott för fler köpta boenden och familjehem. Därtill
en betydande ramökning 2017 för socialsekreterare mm för att klara mottagandet av
flyktingar.
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Kultur- och fritidsnämndens ram justeras för kapitalkostnader/lokalkostnader. Sporthall
Lindome har justerats med hänsyn till anpassning av projektet i tid. Nämnden tillförs 0,9 Mkr
i projektanslag för integration av nyanlända ungdomar. Nämnden tillförs också medel för att
ansvara för ev. ränte- och amorteringsfria lån.

Tekniska nämnden tillförs pengar för bulleråtgärder samt fritidskort under loven för
ungdomar, vilket det senare till del finansieras av en administrativ avgififör för seniorkort.
Nämnden tillförs också medel för ökade kapitalkostnader under perioden.

Kommunstyrelsens ram utökas för ökad medlemsavgifi till Räddningstjänsten samt justeras
för beräknat ökade intäkter till planeringsutskottet. Medel som avsatts för “centralt
utvecklingsanslag 3 Mkr” och finansierats med en avdragspost hos övriga nämnder utgår.
Motsvarande belopp återförs istället till respektive nämnd. Anslaget till kommunstyrelsens
förfogande tillförs 0,5 Mkr.

3.2 Statsbidrag möjliggör tillskoft utöver budget

Den rödgröna regeringen utlovar nu betydande statsbidrag framöver till kommunsektorn.
Inom skolans område till bland annat lärarlöner, lågstadielyft, minskade barngrupper i
förskolan, elevhälsa och lärlingsutbildning på gymnasiet. Till den kommunala äldreomsorgen
finns förslag på statsbidrag för att möjliggöra ökad bemanning och inom det sociala området
föreslås ökade bidrag för mottagandet av flyktingar och för arbetsmarknadsinsatser.

Fortfarande finns oklarheter om bidragens slutliga utformning och de satsningar som
Alliansens budget skulle medfört för innevarande år verkställdes aldrig av regeringen. Det
finns dock skäl att förutsätta att nya statsbidrag tillförs kommunerna under nästa år.

Vi förutsätter att nämnderna söker dessa bidrag förutsatt att dessa inte är förknippade med
sådana villkor att de långsiktigt är direkt kostnadsdrivande för verksamheten. Skolnämnden
arbetar redan med framtagande av underlag för bl.a ansökan av statsbidrag för det s.k
lågstadielyftet samt mindre barngrupper i förskolan. Vård- och omsorgsnämnden torde kunna
räkna med ökade statsbidrag från 2016 för en stärkt bemanning inom äldreomsorgen.

Från och med den 1januari 2016 föreslås också schablonersättningen för nyanlända höjas.
Samtidigt tas den tidigare prestationersättningen bort. 1 praktiken innebär detta en höjning på
mellan 10-50% per individ beroende på tidigare prestationsbaserad ersättning.

Inom ramen för skatteutjämningssystemet finns emellertid en osäkerhet när det gäller bidrag
till kommunsektorn.
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3.3 investeringspian 2017--2019

Moderaternas förslag till investeringspian upptar en investeringsvolym (netto) på 1 256 Mkr
för treårsperioden. Jämfört med budgetberedningens förslag innebär detta att
investeringsbudgeten har justerats med -24 Mkr för 2017, -8 Mkr för 2018 och +14 Mkr för
2019. Jämfört med moderaternas förslag i juni månad till investeringspian har denna justeras
på samma sätt som skett i budgetberedningens förslag. Detta innebär att skillnaden mellan
Moderaternas och majoritetens förslag till investeringsplan för treårsperioden är densamma
som tidigare.

Vi tillför 4 Mkr 2018 för en konstgräsplan i Östra Mölndal, medel för utbyggd simhall 2019
(55 Mkr, vilket motsvarar halva totalbeloppet) samt ytterligare ett bostadsprojekt (Sörgården)
som ger ytterligare 15 Mkr i intäkt 2019.

Förslag till investeringsplan framgår av bilaga 2.

3.4 Övrigt

Utöver tillskott till nämnderna tillför vi också kommunen centralt ytterligare 10,5 Mkr i
intäkter jämfört med majoritetens förslag. Dessa medel avser utdelning från Kvamfallet AB
på 8 Mkr och utdelning från Förbo AB med 2,5 Mkr.

1 övrigt bygger vårt förslag på samma antagande om skatt och utjämning, pris- och
löneutveckling samt övriga centrala poster som budgetberedningens (majoritetens) förslag.

Moderaternas resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget framgår av bilaga 3

3.5 Resultat

1 Moderaternas förslag till budget och plan för perioden 201 7--20 19 uppgår resultatet till 60,6
Mkr, 52,9 Mkr och 51,4 Mkr för respektive år. För oss är det viktigt att stadens ekonomiska
resultat är långsiktigt hållbara.

En avstämning av kommunens finansiella mål över treårspenoden blir enligt följande:

2017 2018 2019

Resultat (Mkr) 61 53 51
Neftokostnadsandel (%) 98,2 98,5 98,4
“Resultatnivå” (%) 1,8 1,5 1,4
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3.5 Inriktning och text i budgethandlingen

Vi föreslår den del av inledande text som utgörs av en s.k “programförklaring” (s. 12-22)
utgår ur budgethandlingen, samt att texten avseende “Vision och KF-mål” (s.23-30) anpassas
till den inriktning som framgår av föreslag från (m), (fp) och (c) till kommunfullmäktige den
20 15-06-17.

4. Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

föreslå kommunfullmäktige att bifalla budgetberedningens förslag till budget och plan för
201 7--20 19 med de ändringar som framgår av ovanstående och bilagoma 1-3.

BiIaor

Bilaga 1. Kommunbidrag och verksamhetsförändringar 2017--2019 per nämnd

Bilaga 2. Investeringspian 201 7-2019

Bilaga 3. Resu]tatbudet, Balansbudget, Finansieringsanalys



Moderaternas förslag
KOMMUNBIDRÄG

Pris-, löne- o intäktsökning
2018 2,7 %
2019 2,7 %

Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst
takjuni

2016 2017 2017 201$ 2019

Byggnadsniimnden 7,8 12,2 12,1 12,3 12,6

Kommunfullmäktige 11,7 12,0 12,0 13,0 13,0

Kommunstyrelsen 155,5 162,3 158,0 159,7 160,9

Kultur- och fritidsnämnden 140,4 142,0 140,9 151,5 151,8

Miljönämnden 10,3 11,5 10,8 10,7 10,7

Social- och arbetsmarknadsnämnden 258,8 285,0 284,8 2$9,0 287,8

Skolnämnden 1 228,3 1 300,4 1 282,7 1 308,5 1 335,3

Tekniska nämnden 139,7 151,0 143,2 145,9 149,2

Utbildningsnämnden 283,3 301,8 298,4 298,6 301,8

Vård- o omsorgsnämnden 936,5 981,3 976,6 970,1 975,1

Delsumma 3 172,3 3 359,5 3 319,5 3 359,3 3 398,2

Tillägg för pris- och löneförändringar 84,2 172,3

Summa 3 172,3 3 359,5 3 319,5 3 443,5 3 570,5

ix



Moderaternas förslag

Verksamhetsförändringar nämnder

(mnkr)

Byggnadsnämnden
Ingående ram
Tillfälligt avdrag för gynnsam konjunktur
Bostadsanpassning
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny
verksamhet
Pris- och löneuppräkning
Tekniska justenngar
Utgående ram
Förändringar mellan åren

Kommunfullmäktige och övriga nämnder
Ingående ram
Allmänna val
Valnämnden, nytt valsystem
Överförmyndarnämnden, handläggare
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny
verksamhet
Pris- och löneuppräkning
Utgående ram
Förändringar mellan åren

Kommunstyrelsen
Ingående ram
Utfasning utrymme IT-strategi
Lokal rådgivare för företag
Fässbergsgymnasiet kompensation vakans LF
KS övrigt, Samordningsförbundet
ökade kostnader Räddningstjänsten
Omfördelning av Toleransprojekt till SKF
Extra förstärkning avflyktingmottagande/integration 2016 avgår
Tillfälligt avdrag för gynnsam konjunktur PU
Centralt utvecklingsanslag inki utvecklingsledare
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare avgår
Förändrad arbetgivaravgift för yngre
Tillfälliga kostnader ny mandatperiod
Nytt avtal ekonomisystem
Driftskostnader Hypergene
Nytt samarbetsavtal med HSN
Ung företagsamhet
Utökning KS förfogande
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny
verksamhet
Pris- och löneuppräkning
Tekniska justenngar
Utgående ram
Förändringar mellan ären

Utgiftstak Plan Plan
2017 2018 2019

14,6 12,1 12,3
-3,0

0,3 0,3

-0,1 -0,1
0,7

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

0,2 0,3

11,6 12,0 13,0
1,1

0,1
0,2

-0,1 -0,1
0,2

12,0 13,0 13,0
1,0 0,0

166,1 158,0 159,7
-0,5 -0,5
0,1

-3,0
0,3
0,9 2,0 2,3

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

-3,0
0,2

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

0,5

-1,6 -0,8 -0,8
3,4

-2,0
158,0 159,7 160,9

1,7 1,2
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Kultur- och fritidsnämnden
Ingående ram
Ökad hyra fritidsgård i H-huset, Fässberg
Ökad uthyrning Aktiviteten - Fässberg, grundskola
Näridrottsplats Bifrost
Lägre hyra Äby simhall
Förstärkning flyktingmottagande/integrationsarbete
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inki utvecklingsledare återförs
Biblioteksverksamhet inki nytt stadsbibliotek, inventarier/drift
Tekniska uppgraderingar idrottsanläggningar
Sporthall Lindome
Byte av konstgräs Kållereds lp
Byte av konstgräs Rävekärrsplan
Ränte- och amortenngsfna lån
Hyra Broslätts fntidsgård
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny
verksamhet
Pris- och löneuppräkning
Tekniska justeringar
Utgående ram
Förändringar mellan åren

Miljönämnden
Ingående ram
Driftseffekter av investering, digitalisering
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny
verksamhet
Pris- och löneuppräkning
Utgående ram
Förändringar mellan åren

Skolnämnden
Ingående ram
Förändrat elevantal, skola, förskoleklass och fritidshem
Förändrat elevantal särskola
Förändrat barnantal, förskola, pedagogisk omsorg
Ny-, om- och tillbyggnad av skollokaler
Ombyggnad, miljöförbättringar och ventilation i lokaler
Förstärkt stöd till barn med särskilda behov
Förstärkning av elevhälsa
Ökning nyanlända
Ökad undervisning i matematik åk 4-6
Aktiviteten Fässberg, helårseffekt
Fässbergsskolan, ökad hyra, lokalvård, vaktmästeri och kapitalkostnader
Extra förstärkning för flyktingmottagande/integrationsarbete 2016 avgår
Omfördelning av Toleransprojektet till SKF inkl kommungem. kostnader
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare återförs
Förändrad arbetsgivaravgift yngre
Utbyggd förskola, lokaler
Lärare (svenska som andraspråk)
Studiehandledning/skolledare
Tolktjänst
Sommarskola/läxläsning
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny
verksamhet
Pris- och löneuppräkning
Tekniska justenngar
Utgående ram
Förändringar mellan åren

141,2 140,9 151,5
0,1

-0,6
0,5 0,2

-0,9 0,0 0,0
0,4

-0,1
0,1

7,1 0,0
0,6 0,6
1,8 0,0
0,1 0,3

0,1
7,5

0,3

-1,4 -0,7 -0,7
2,6

-7,3
140,9 151,5 151,8

10,6 0,3

10,5 10,8 10,7
0,1

-0,1 -0,1
0,3

10,8 10,7 10,7
-0,1 0,0

1 241,8 1 282,7 1 308,5
12,2 8,6 8,2
3,0 1,0 1,0

-6,6 6,3 5,9
3,8 7,6 10,3
4,1 4,1 4,2
3,0
1,5
3,9
0,8
0,6
3,9

-3,4
0,6

-1,2
1,2
1,4

4,4 3,4
2,5
1,6
0,3
2,0

-12,4 -6,2 -6,2
26,6
-8,5

1282,7 1 1308,5 335,3
25,8 26,8



Moderaternas förslag

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ingående ram 263,0 284,8 289,0
Volymökning köpta boenden 2,0 5,0
Volymökning familjehem pga. marknadsläget 3,0
Volymökning förordnad vårdnadshavare 1 ,0
Arbete med familjeåterföreningar 1,0
Vårdnadsbidraget upphör -0,9
Flyktingguide 0,6
Boendesamordnare (ABO)/boendesekreterare/boendestödjare 2,1
Socialsekreterare, flykting 3,0
Ekonomi 0,6
Socialsekreterare, familjehem 1,2
Skyddsåtgärder 1,0
Köpt boende, nyanlända 7,6
Extra förstärkning för flyktingmottagande/integrationsarbete 2016 avgår -4,4
Omfördelning centralt utvecklingsanslag inkl. utvecklingsledare -0,2
Omfördelning centralt utvecklingsanslag inkl. utvecklingsledare återförs 0,2
Förändrad arbetsgivaravgift för yngre 0,1
Barnahus 0,4
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny
verksamhet -2,6 -1,2 -1,2
Pris- och löneuppräkning 6,1
Tekniska justenngar 0,4
Utgående ram 284,8 289,0 287,8
Förändringar mellan åren 4,2 -7,2

Tekniska nämnden
Ingående ram 138,4 143,2 145,9
Ökat underhålisbehov gator och parker 1,3
Ökade kapitalkostnader 1,5 1,1 2,0
Minskat avkastningskrav på den affärsdrivande verksamheten 5,0 2,0 2,0
Fritidskort åk 7-9 avgår -2,5
Fritidskort, lov åk 4-6 och åk 7-9 2,6
Seniorkort 65+, effekt administrativ avgift -2,0
Ökat bidrag för bulleråtgärder 0,4
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,1
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inki utvecklingsledare återförs 0,1
Förändrad arbetsgivaravigft för yngre 0,3
Ökat behov dagvattenhantering 0,3
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny
verksamhet -1,4 -0,7 -0,7
Pris- och löneuppräkning 2,5
Tekniska justenngar -2,9
Utgående ram 143,2 145,9 149,2
Förändringar mellan åren 2,7 3,3
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Utbildningsnämnden
Ingående ram 286,9 298,4 298,6
Förändrat antal elever i gymnasieskola, inki nyanlända 3,9 3,0 5,0
Förändrat antal elever i gymnasieskola, inki nyanlända -2,3
Förändrat antal elever i gymnasiesärskola 0,9 -0,3 -0,3
Förändrat antal elever 1 gymnasiesärskola 1,2
Kommunala aktivitetsansvaret 1,3
Ökad prisnivå GR 0,5
Extra förstärkning för flyktingmottagande/integrationsarbete 2016 avgår -2,5
Yrkesutbildningar, gymnasiet 1,2
Yrkesutbildningar, vuxenutbildningen 1,2
Elevhälsa 0,5
Studiehandledning 0,7
Utredning för ny gymnasieverksamhet i Mölndal 0,5 -1,0
Minskad omställningskostnad Fässberg -1,0
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,3
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare återförs 0,3
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny
verksamhet -0,5 -1,5 -1,5
Pris- och löneuppräkning 6,4
Tekniska justenngar -0,5
Utgående ram 298,4 298,6 301,8
Förändringar mellan åren 0,2 3,2

Värd- och omsorgsnämnden
Ingående ram 958,5 976,6 970,1
Fler boendeplatser inom äldreomsorg 7,0
Fler boendeplatser inom funktionshinder 5,0
Införande av nyft verksamhetssystem -0,5 -9,5
Höjd maxtaxa inom äldreomsorgen, helårseffekt -0,5
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,9
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare återförs 0,9
Förändrad arbetsgivaravgift för yngre 2,4
Lägre kostnader hemtjänsten -4,5 -3,0
Lägre kostnader äldreboende/entreprenad -2,0
Lägre kostnader daglig verksamhet -1,5
Ny Bostad LSS/SoL, funktionshinder 7,0 7,0
Köpta platser funktionshinder 2,0 1,0
Volymökning hemsjukvård 0,7 0,7
Volymökning hemtjänst 1,0 1,0
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny
verksamhet -9,6 -4,7 -4,7
Pris- och löneuppräkning 21,9
Tekniska justenngar 0,4
Utgående ram 976,6 970,1 975,1
Förändringar mellan åren -6,5 5,0

Delsumma nämnder 3 319,5 3 359,3 3 398,2
Årlig utökning 39,8 38,9

Tillägg för pris- och löneförändringar 84,2 172,3
Totalt nämnder 3 443,5 3 570,5

varav utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -16,1 -15,8
Brutto utökad verksamhet 55,9 54,7



Moderaternas förslag

Investerings- och exploateringsbudgeUplan 2017-2019

Ri9a 2

lnventarieanslag

Byggnadsnämnden
1 Ovriga inventarier, mätutrustning mm.

Kommunstyrelsen
2 Arbetsutskottet, inventarier
3 IT-inveateringar inom avdelningen ITrrelefoni
4 Nya verkaamhetasystem
5 Planeringsutakottet, inventarier
9 Lokalförsörjning SLF, inventarier och maakiner
7 Serviceutakottet, inventariar och maakiner

Kultur- och fritidsnämnden
8 Bibliotek i Mölndals centrum 2)

9 Inventarier spodhall
10 Ovriga inventarier
11 Kållered aportcanter - utbyte ishockeyaarg

Miljön ämnden
12 Övriga inventarier

Skolnämnden
13 Förskolor
14 Skolutbyggnad västra och östra Mölndal
15 Utemiljö, förakolor/akolor och upprustning
19 Inventarier för ombyggnad
17 Elevökning
19 Hallenskolan
19 Ovriga inventarier

Social- och arbetamarknsdsnämnden
20 Ovriga inventarier

Tekniska nämnden
21 Skattefinaniserad verksamhet
22 Taxefinanaierad verksamhet

Utbildningsnämnden
23 Övriga inventarier

Vård- och omsorgsnämnden
24 Inventarier, nya grupp-/aervicebostäder
25 Ovriga inventarier

Summa inventarier

Övriga investeringsanslag
Tekniska nämnden

Hållbart resande
Kollektivtrafik framkomlighet
Utredningaanalag BRT Mölndals C-Frölunda
BRT Toltorpsdalen etapp 1 2)4)

Utveckling av befintligt GO-nät
Utveckling av befintligt GO-nät, statsbidrag
Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser

Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och håliplatser, statsbidrag
31 Knutpunkt Mölndals bro - förbättring befintiga väderskydd
32 Knutpunkt Mölndalsbro - den ideala bytaspunkten 2)4)

Spårhagavägen 2)4)

33 Spårhagavägen - Statsbidrag
Gamla Rikavägen, Lindome - Anneberg 2)4)

34 Gamla Rikavägen, Lindome - Annaberg statsbidrag

Kommunala gator och vägar
35 Trafikssäkerhet o miijöförbättrande åtgärder
sa Belysning
37 Utveckling av befintligt bilvägnät
38 Utveckling sv nytt bilvägnät
39 Fässbergsmotet och kringliggande
39 Fässbergsmotet o kringliggande - bidrag 35%

Delsumms kommunala gator och vägar

För fleråriga projekt

2015 2016
Totalt anslag tom. förbr

för flerår.projekt

0,2 0,2 0,2
10,8 8,8 10,0

5,0
0,05 0,05 0,05

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

12,0
0,3
1,1

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

2,5
3,5 3,5 3,5

1,5

2,5
10,0
-1,3
6,0

-0,8

4,0

4,5 4,5 7,5

5,7 7,0 7,0
5,0 0,7 o,g
6,0 8,0 7,0
2,0 g,o g,o

-0,7 -3,2 -3,2
22,5 26,0 28,2

9&cpp ) miljaner kronsr

2017 2018 2019 2020-

0,35 0,40 0,50

1,1 1,1
1,0

0,35 0,05 0,05

3,0 0,5 0,5

1,5 2,6 o,g
10,5 5,3 4,2

0,8 0,8 0,8

0,4 0,4 6,1
2,9 2,g

75.0 47,9 49,7

29

27

29

29

29

30

30

3,5 0,5

1,0
0,5

8,5 6,7
-2,0 -2,7
5,9 6,0

-1,3 -0,8
2,0

0,4 18,0
-0,2 -9,0

30,0

2,0

40,0
18,4
-9,2
11,6
-5,8

40,0
-14,1

11,6
-5,8

16,8 20,2 27,7

27,C

36,0

20,0
-7,0



Moderaternas förslag

Park- och naturområden
Parker & lekplataer
Stadapark 2)4)

Mölndalaån; åtgärder mot överavämningar inki. eroaionaskydd
42 Mölndalaån; atatligt bidrag
43 Stora ån2
44 Kålleredsbäcken 2)4)

45 Motionaanläggningar
Delaumma park- och naturområden

Summa Tekniaka nämnden, akaftefinansierat

Atervinning och avfall
49 Atervinningaatationer, å-centraler, Kikåa avfallaanläggning
“ Atervinningscentral, Lindome 2)4)

Framtidena Kikåa 2)4)

‘ Masamoftagning Mölndals stad 2)4)

50 Flerfackskäd till FNI villor
51 Kärlaervice

Delsumma evfellahentering

Vatten och avlopp
52 Nya VA-ledningar
53 Nya VA-ledningar VA-anläggningsavgifter för icke specifika

områden inkl bostäder! inv.bidrag
Befintliga vaftenverk och övriga anläggningar
Kapacitetssäkring dricksvatten
Vattenledningar inkl anläggningar
Vattenledningar - Mölndals vattenverk - Lackarebäck
Vaftenledning förstärkning reservvatten Härryda

Spillvaftenledningar inklusive anläggningar

Spillvattenledningar inklusive anläggningar - Anläggningsavgifter
Agatans avloppspumpstation
Dagvaftenledningar inklusive anläggningar
Ledningsförnyelse vaken-, spill- och dagvatten
Delaumma Vaken och avlopp

94 Vatten och avlopp i exploateringsområden

VA, Anneatorp
varav utgifter
varav inkomster

VA, Delbanco 1)

varav utgifter
varav inkomster

VA, Eabjörn Schillersgatan 1)

varav utgifter
varav inkomster

VA, Foraåker
varav utgifter
varav inkomster

VA, Gårda/Barnsjön
varav utgifter
varav inkomster

VA, Heljered, etapp II

varav utgifter
varav inkomster

VA, Kvarnbyterasaen 1)

varav utgifter
varav inkomster

VA Lindome centrum
varav utgifter
varav inkomster

VA, Ingemantorp Il

varav utgifter
varav inkomster

VA, Kvarnbyvallen 1)

varav utgifter
varav inkomster

VA,Kållered C
varav utgifter
varav inkomster

För flerårippjekt

2015 2016
Totalt anslag tom. förbr

för flerår.projekt

4,1 5,5 6,9

2,0 3,0 8,0

9,4 8,0 0,0 8,0
-0,0 -4,0 -4,5 -4,0
1,7 0,5 1,0 2,0
2,0 1,0 2,0

0,5 1,3 1,0
12,1 17,3 21,9

51,4 63,5 77,8

2,0 2,0

0,3 0,5
8,6 1,5 12,5

0,3 0,2 0,5 0,3
7,9 7,4 7,3 5,1

9,5
21,3 19,9

5,0 5,0

-5,0 -5,0
5,2 3,8
3,0 4,0
6,6 8,6

12,0 6,0
23,0 2,0 0,2

4,3 4,4

-7,1 -4,8
56,4 7,9 16,5 10,0 10,0

3,0 3,0
27,0 27,0

58,0 56,2

0,2
0,8

-0,6

-1,4
0,1

-1,5

0,1
3,6

-3,5
-51,0
91,0

-142,0

18,5
67,5

-49,0

3,7
17,6

-13,9

-5,2
1,9

-7,1
-3,1
0,2

-3,3

8,0
-8,0
-0,3
7,6

-7,9
-20,65

2,6
-23,2

0,16 0,65 -0,6
0,15 0,65

-0,60

0,1 -1,5
0,1

-1,5

-65,0
63,0

-128,0

4,5
53,5

49,0
2,2 -3,3
6,5

-4,3 -3,3

8,0
-8,0

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

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

0,6 4,2
0,6 10,5

-6,3

0,1 -0,6 -3,4 -1,3
0,1 1,8

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

-3,3

6,8 -2,4 -3,4
7,6

-0,8 -2,4 -3,4
0,26
0,25
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Belopp i mujoner kronor

40

41

42

2017 2018 2019 2020-

25,0

39,9
-24,5
28,2
46,5

26,3
31,6
24,9
27,7

54

55

56

57
sa
55

60

ei
92

93

12,0

5,5
-3,0
23,0
41,5

25,0

21,1

6,0
20,0

8,0

2,0

0,5
9,0
2,5

14,0

5,0

-5,0
4,5
4,0
6,2

0,8

6,8

-6,1
4,0
3,0

27,0

50,2

0,1
0,1

8,0 4,0
8,0 18,0

-14,0

5,5 7,0
5,5 7,0

-1,3

-1,3
2,3
2,3

-23,2

-23,2



Moderaternas förslag

VA, Kållered köpatad
varav utgiftar

varav inkomster

VA, Kängurun 1)

varav utgifter
varav inkomster

VA, Lilla Fäsabergadalen 1)

varav utgifter
varav inkomster

VA, Lindome c 1)

varav utgifter
varav inkomster

VA, Lunnagården 1 1)

varav utgifter
varav inkomster

VA, Mullvaden och Murmeldjuret

varav utgifter

varav inkomster

VA, Mölndals innerstad
varav utgifter
varav intäkter

VA, Pedagogen Park
varav utgifter
varav inkomster

VA,Sjukhuaet 1)

varav utgifter
varav inkomster

VA, Stensjön Lackarebäck 1:7 m.fl.11
varav utgifter
varav inkomster

VA, Stretered 1:191 1)

varav utgifter
varav inkomster

VA, Svaftmossevägen 1)

varav utgifter
varav inkomster

VA, Syltlöken
varav utgifter

varav inkomster

VA, Taljegården 1
varav inkomster

VA, Taljegården Il
varav utgifter
varav inkomster

VA, Ulla Lyckaa väg 1)

varav utgifter
varav inkomster

VA, Västra Balltorp, Blixås ‘

varav utgifter )
varav inkomster (övertagande av anläggning) *)

varav inkomster (reducerad avgift)

VA, Aby mässhall!multihall
varav utgifter
varav inkomster

VA, Aby Stallbacke

varav utgifter
varav inkomster

Delaumma Vatten o. avlopp, exploateringaomr.

Summa tekniska nämnden (exkl. inventarier)

För fleråriga projekt

2015 2016
Totalt anslag tom. förbr 2017 2018 2019 2020-

för flerår.projekt

-3,0 0,5 -1,5 -2,0
1,0 0,5 0,5

-4,0 -2,0 -2,0

-6,4 -2,4 4,0
1,8 1,8

-8,2 -4,2 -4,0

-2,8 0,5
12,0 0,5

-14,8

-3,1
0,2

-3,3

7,0
25,0

-18,0

-11,5

2,0

-13,5

4,4 23,6 4,6 -3,1
45,6 32,4 1,0 1,0

-41,2 -8,8 -5,6 -4,1
-25,0

9,0
-34,0

-0,1 0,8 -0,9

0,8 0,8
-0,9 -0,9

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

-4,0 -2,0

-0,9 1,8
1,8 1,8

-2,7

4,9 6,5 -0,8 -0,5
9,1 8,9 0,2

-4,2 -2,4 -1,0 -0,5

-2,1
0,1

-2,2

-1,4 -0,7 -0,7
-1,4 -0,7 -0,7

-10,0 -3,0 -3,4 1,0 -4,6
5,2 4,2 1,0

-15,2 -7,2 -3,4 -4,6

-1,5 -1,5
0,2 0,15

-1,6 -1,6

2,4 7,8
31,8 7,8 8,0

-24,0 -8,0
-5,4

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

-3,0
-7,8 20,7 -2,0 -11,6

21,8 21,8
-29,6 -1,1 -2,0 -11,5

-24,0

106,8

eelopp i miljoner kronor
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6,0 -1,9 -7,4
6,0 5,5

-7,4 -7,4
0,2 -3,3
0,2

-3,3
1,5 5,5
1,5 23,5

-18,0

2,0 -6,8 -6,8

2,0

-6,75 -6,8

0,9 -12,4
5,6 5,6

-4,7 -18,0
3,0 -9,0 -19,0
3,0 3,0 3,0

-12,0 -22,0

2,0
-2,0

-1,0 -1,7

-1,0 -1,7

-0,3

-0,3

-2,1
0,1

-2,2

-1,8 -1,8 -1,8
8,0 8,0

-8,0 -8,0
-1,8 -1,8 -1,8

-3,0

-3,0
-8,6 -6,5

-8,5 -6,5
9,8 -37,4

149,4 104,7



Moderaternas förslag

Investerings- och exploateringsbudgeUplan 2017-2019

Belopp i miljoner kronor
För fleråriga projekt

2015 2016
Totalt anslag tom. förbr

för fierår.projekt
2017 2018 2019 2020-

Kommunstyrelsen

Årliga investeringsanslag
65 Förskolor och skolor, reinvestering tekn iska system mm
66 Förskolor och skolor, verksamhetsanpassningar
e7 Kök, reinvesteringar och verksamhetsanpassningar
68 Idrottsanläggnmgar, reinvestering tekniska system
69 Energieffektivisering
70 Atgärder förnyelsebar energi

71 Reinvestering tekniska system - övrigt fastighetsbestånd
72 Mindre verksamhetsanpassningar i övriga lokaler

Fleråriga investeringsanslag
Ny förskola Stallbacken 2)

Ny förskola 0 Balltorp 2)

75 Ny förskola Lilla Fässbergsdalen 2)

76 Ny förskola del 1 i Rävekärr alt Forsåker 2)

Ny förskola del 2 i Rävekärr alt Forsåker 2)

78 Ny förskola A i Forsåker 2)

Ny förskola Sörgärden 2)

80 Ny förskola Kroksläft 2)

Hallenskolan
Balltorpsskolan/Pepparedsskolan 2)

Katrinebergaskolan 2)

Eklandaskolan
Ny Västerbergsskola 2)

Kvarnbyskolan 2)

Kapacitetsökning Lackarebäck/Glasberget

Ny skola Forsåker 2)

Lindome, Almässkolan skolutbyggnad

Ostra Kållered, skolutbyggnad 2)

Sporthall, Lindome21
Simhall
Näridrottsplatser
Ny fotbollsplan Östra Mölndal
Byte av konstgräs
Kom munarkiv
Gunnebo slott o trädgårdar, reinvesteringar
Etablering av boenden samt ytrenoveringar av boenden
Summa KS lokaltömörjning (exkl. inventarier)

Exploateringsbudget
99 Delbanco

anläggningsarbeten
gatukostnadsersättning

100 Ekåsen
anläggningsarbeten
gatukostnadsersällning
markförsäljning
fastighetsbildning

101 Esbjörn Schillersgatan

anläggningsarbeten
gatukostnadsersättning
mark
fastighetsbildning

102 Forsåker
anläggningsarbeten
mark
Forsåkersbron
Forsåkersbron, exploateringsbidrag från MölnDals AB
markförsäljning
gatukostnadsersättning

103 Gårda!Sarnsjön, Lindome
anläggningsarbeten
utredningar
gatukostnadsersättning
fastighetabidning
försäljning

104 Heljered etapp 1
anläggningsarbeten

105 Heljered etapp Il
anläggningsarbatan
gatukostnadsersällning

26,0 26,0 26,0
7,0 7,0 7,0
8,0 8,0 8,0

6,0 6,0 6,0
6,0 6,0 6,0
2,0 2,0 2,0

5,0 5,0 5,0
6,0 6,0 6,0

12,4 25,1
13,0

1,0

15,0 17,9

0,5 10,0 11,5
1,0 9,0

3,0 7,0 45,0

0,1 10,0 13,9

14,0

3,0

15,0
1,0
2,6

4,0
3,0

7,0 8,0
10,0 10,0

219,7 268,3

-2,6
0,8

—1,1
-3,3
1,0

1,0 3,6
-1,0 -3,6

2,0 7,0 1,0
2,0 7,0 48,0

20,0
5,0 10,0

-5,0 -15,0
-5,0

-57,0
4,5
4,0

0,5 1,0

0.5 1,0

0,5

20,0 88,0

15,8

5,0 155,0

-0,7 -12,0
13,7 7,5

-14,4 -19,5

24,0
13,0

1,0
23,0
14,0

1,0
1,0

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95
96

97

88

15,9

30,0

2g,g

10,0 16,0

7,0

12,0
48,0

0,6 ig,o

2,0
43,0

5,0
12,0

0,1
0,7 14,1

1,0
0,1

3,0

37,5

37,0

37,0
30,9

31,0
30,g

32,9
26,0

29,0

22,0
103,0

24,0
108,0

19,6
15,8

162,0
69,0

8,1

29,8
112,0

6,0
15,0
20,0

0,5
-0,5
-8,4
6,5

-3,3
-12,6

1,0
0,6
5,7

-5,6
0,3
0,2

10,0
507,0

20,0
192,0

-197,0
-5,0

-507,0
-18,0
24,0

1,5
-24,0

0,5
-20,0

3,8
3,8

-12,0
21,9

-33,9

0,5
-0,5
1,3
5,7

—1,1
-3,3

1,0
-1,0

55,0
0,1

2,0
0,5

273,4

-7,1

—1,1
-6,0

99,0

33,0
-33,0

-99,0
12,0
12,0

55,0

5,5

351,0

144,0
-144,0

-351,0
-36,0

8,0

-24,0

-20,0

0,6
0.1

0,3
0,2

0,3
0,3

3,5
3,5
0,7
0,7



Moderaternas förslag

Investerings- och exploateringsbudgeUplan 2017-2019

För fleråriga projekt
Belopp i miljoner kronor 2015 2016

Totalt anslag to.m. förbr 2017 2018 2019 2020.
för flerår.projekt

106 lngemantorp -20,8 1,0 0,5 -22,3
arkeologi 2,0 2,C
anläggningsarbeten 20,2 20,2
utredningar 1,5 1,0 0,5
gatukostnadsersäffning -18,2 -18,2
befintlig anläggning Fågelsten 2,9 2,9
fastighetsbildning 0,8 0,8
försäljning -30,0 -30,0

107 Jolenområdet, totalt -72,9 -25,2 -9,7 -10,2 -7,4 -10,2 -10,2
fastighetsbildning 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
anläggningskostnad 8,7 5,4 0,5 2,8
övrigt 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
gatukostnadsersäffning -5,0 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
mark 5,7 5,7
försäljning -85,5 -35,5 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

106 Kvarnbyterassen (fd Hexion) -5,8 -1,8 4,0
anläggningskostnad 7,7 0,2 4,5 2,0 1,0
gatukostnadsersäfining -9,5 -2,0 -4,5 -2,0 -1,0
täckningsbidrag -4,0 -4,0

105 Kvarnbyvallen -33,5 -34,0 0,1 0,2 0,2
anläggningskostnad 27,8 27,3 0,1 0,2 0,2
gatukostnadsersaftning -16,7 -16,7
mark 0,8 0,8
försäljning och täckningsbidrag -45,4 -45,4

110 Kållereds centrum -7,9 0,1 0,9 -8,9
anläggningskostnad 13,8 0,1 2,0 4,1 7,6
gatukostnadsersäuning -11,7 -4,1 -7,6
fastighetsbildning 0,2 0,15
mark 0,4 0,4
täckningsbidrag -3,0 -1,5 -1,5
försäljning -7,5 -7,5

111 Kållered köpstad
anläggningskostnad 34,0 2,0 12,0 10,0 10,0
gatukostnadsersättning -34,0 -2,0 -12,0 -10,0 -10,0

112 Kängurun 21 0,5 0,5
anläggningskostnad 11,4 0,4 8,5 1,2 1,3
gatukostnadsersättning -11,4 -0,4 -8,5 -1,2 -1,3
övrigt (vattenledning) 0,5 0,5

113 Lilla Fässbergsdalen -23,3 42,0 3,0 -11,3 -19,0 -38,0
fastighetsbildning 0,7 0,7
anläggningskostnad 37,0 1,0 18,0 18,0
gatukostnadsersättning -37,0 -12,0 -12,0 -13,0
övrigt, arkeologi 5,0 5,0
mark 47,0 42,0 2,0 3,0
försäljning -76,0 -26,0 -25,0 -25,0

114 Lindome centrum -6,9 0,1 -7,0
anläggningskostnad 2,0 0,5 1,5
fastighetsbildning 0,1 0,1
gatukostnadsersättning -2,0 -0,5 -1,5
forsaljning -7,0 -7,0

115 Lunnagården 1 -17,6 2,0 17,1 7,1 2,2 46,0
fastighetsbildning 0,4 0,1 0,1 0,2
utredningar 4,0 2,0 2,0
anläggningskostnad 66,0 2,0 64,0
gatukostnadsersättning -50,0 -50,0
mark (Äby stallar) 12,0 12,0
ny huvudgata “Lunnagårdsgatan” (Stora Avägen
Lunnagårdsgatan + tillfällig bussgata) 65,0 5,0 30,0 30,0
Bidrag -25,0 -10,0 -15,0
övrigt 5,0 1,0 2,0 2,0
försäljning -gs,o -20,0 -75,0

11B Mullvaden och Murmeidjuret 0,8 0,4 0,4
anläggningskostnad 10,8 5,4 5,4
gatukostnadsersädning -10,0 -5,0 -5,0

117 Mölndals innerstad -21,5 -102,3 41,9 -13,9 30,1 25,4 -2,7
projektorganisation 26,2 8,2 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0
mark 3,0 1,0 1,0 1,0
planarbeten 9,5 4,5 1,5 1,5 1,5 0,5
fastighetsbildning 0,9 0,4 0.2 0,1 0,1 0,1
anläggningsarbeten 215,0 4,0 33,0 60,0 45,0 45,0 28,0
övrigt, ledningsfyft 5,0 3,5 1,5
övrigt, 130 p-platser i nytt p-däck 26,0 26,0
övrigt, parkeringsavlösen 20,0 10,0 10,0
övrigt, rivning Äbybergsgatan 7,0 2,0 3,0 2,0
markförsäljning -233,8 -111,8 -37,0 -25,0 -30,0 -30,0
gatukostnadsersättning -8,8 -34,8 -45,0 -3,0 -3,0 -4,0
planavgift -10,5 -4,3 -1.8 -3,0 -0,7 -0,7



Moderaternas förslag

Investerings- och exploateringsbudgeUplan 2017-2019

För fleråriga projekt
Belopp miljoner kronor 2015 2016

Totalt anslag t.o.m. förbr 2017 2018 2019 2020.
för flerår.projekt

115 Pedagogen -21,3 0,1 0,7 20,9 -16,0 -27,0
anläggningskostnad 49,3 3,6 0,2 0,5 15,0 30,0
gatukostnadsersättning -26,5 -3,5 -11,0 -12,0
utredningar 0,7 0,5 0,2
övrigt 5,0 5,0
flytt av ledningar 15,0 15,0
övergripande trafikätgarder 10,0
marksanering 0,2
forsäljning -75,0 -30,0 45,0
sanering

119 Stensjön Lackarebäck 1:7 m fl
anläggningskostnad 1,0 1,0
gatukostnadsarsättning -1,0 -1,0

120 Sjukhuset 2 1,9 1,9
anläggningskostnad, allmän platsmark 2,5 2,5
gatukostnadsersättning -3,2 -0,7 -2,5
anläggningskostnad. sjukhusets del av erosionaskydd 2,7 2,0 0,7
ersättning erosionsskydd -2,0 -2,0
övrigt, erosionsakydd, stadens del 1,9 1,9

121 Stretered 1:191 -8,0 0,1 -0,1 -8,0
fastighetabildning 0,2 0,1 0,1
anläggningskostnad 5,9 0,9 5,0
gatukostnadsarsättning -4,7 -0,7 -4,0
mark 0,1 0,1
övrigt, flytt VA 0,5 0,5
försäljning -10,0 -0,9 -9,1

122 Syltlöken 1
anläggningskostnad 0,2 0,15
gatukostnadsersättning -0,2 -0,15

123 Taljegården 1 -3,1 2,2 -5,3
anläggningakostnad 2,4 2,2 0,2
gatukostnadsersällning -1,2
försäljning -4,3

124 Taljegården Il -56,8 -7,1 0,2 49,9
anläggningskostnad 22,3 14,0 8,3
arkeologi 5,5 5,5
sanering 0,4 0,2 0,2
gatukostnadsersällning -16,9 -5,6 -11,3
exploatahngsbidrag, VA -5,4 -5,4
mark 3,5 3,5
försäljning -66,2 -24,7 -41,5

125 Toltorp 1:323 (trygghetsboende) -8,0 -8,5 0,5
anläggningskostnad 1,5 1,0 0,5
planarbate 0,1 0,1
gatukostnadsarsättning -1,1 -1,1
försäljning -8,5 -8,5
mark

126 Tulebo 4,5 0,5 4,0
anläggningskostnad 4,0 4,0
utredning 0,5 0,5

127 Ulla Lyckas väg 0,1 0,1
fastighatsbildning 0,1 0,1
anläggningskostnad 2,0 0,3 1,7
gatukostnadsersällning -2,0 -0,3 -1,7

128 Västra Balltorp, Blixås -28,9 -9,9 2,0 -10,1 3,5 -14,4
anläggningskostnad 28,1 0,1 7,0 7,0 7,0 7,0
sanering 3,0 1,5 1,5
gatukostnadsersättning -28,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
övrigt, åtarställning 1,5 0,5 1,0
övrigt, grönytor 7,0 7,0
täckningsbidrag grönytor -3,5 -35
försäljning -37,0 -10,0 -12,6 -14,4

12a Aby fritidsområde 5,6 1,6 2,0 2,0
anlaggningakoatnad 2,1 1,6 0,5
övrig markanläggning 3,5 2,0 1,5

130 Aby mässhslllmultihsll 1,0 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

131 AbyStallbacke -5,3 0,7 -1,0 -2,0 -3,0

anläggningskostnad 42,8 36,8 2,0 2,0 2,0
gatukostnadsersäftning -38,0 -34,0 -1,0 -1,0 -2,0
försäljning -10,1 -2,1 -2,0 -3,0 -3,0



Moderaternas förslag

Investerings- och exploateringsbudgetlplan 2017-2019

För fleråriga projekt
eclopp miljoner kronor 2015 2016

Totalt anslag tom. förbr 2017 2018 2019 2020-
för flerår.projekt

132 Östra Balltorp förskola 0,6 0,6
anläggningskostnad 0,6 0,6

133 Sörgården -15,0 -15,0
anläggningskostnad 4,0 4,0
gatukostnadsersättning -4,0 -4,0
försäljning -15,0 -15,0

134 Bostäder ej områdesbestämt -48,0 -8,0 -10,0 -10,0 -20,0
anläggningskostnad 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0
gatukostnadsersättning -30,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -10,0
försäljning -48,0 -8,0 -10,0 -10,0 -20,0

135 Markreserv inkl. styckebyggda 47,0 11,0 9,0 9,0 9,0 9,0
mark 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

anläggningskostnad 17,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0

gatukostnadsersättning -10,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
förprojektering, exploateringsomr 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
försäljning -15,0 -3,0 -3.0 -3,0 -3,0 -3,0

Summa exploateringsverksamhet 9,5 -56,1 -61,2

Totalsumma 410,9 407,5 366,6
varav nettoinvesteringar inklusive exploatering 502,4 585,8 545,0
varav försäljning av anl.tillgångar -91,5 -178,3 -178,4

Ny total efter tillägg höstprocess, se BB:s
förslag till justeringar 432,0 457,4 366,6

1) Explnaleringsoerksamhet, stadsbyggnadsforaaltningens prövning erfordras fore

igängsattning

2) Kommunstyrelsens tillstånd ska inhamtas före igångsättning

3) Kolumnema “tora. 2015’ “förbr 2016” och “2022-” innehåller endast de ferånga

inoestehngsprojekt som även har utgifter 2017 eller senare.

4) Projekleringsanslag nom ci kräver igångtitlsättningstillstånd frän KS

Euploalör bygger ut och övedäter till staden.

1 exploatenngnverksamhel ingår åtgärder som kommer att omklassificeras till

omsattningstillgång vid redovisnivgen, för att avraknas mot intäkter vid försäljning av tomtmark



Moderaternas förslag

RESULTAT BUDGET
Progios Utfts- Samman Samman Samman

tak 2017
2016 bed.juni 2016 2017 2018 2019

NÄM NDERNAS

NETTOKOSTNADER -3 003,0 -3 229,9 -3 186,1 -3 304,2 -3 435,1

Avrivninga -170,0 -167,0 -178,5 -190,1 -196,4

VERKSAM HETENS

NETTOKOSTNADER -3 173,0 -3 396,9 -3 364,6 -3 494,3 -3 631,5

Skantte 3003,2 3 172,3 3 154,8 3283,5 3432,1

319,5 233,2 240,2 233,9 226,6

FinIaintte 23,1 28,3 35,8 39,1 39,1

Fina, lakona -2,7 -6,9 -5,6 -9,3 -14,9

RESULTAT FÖRE EXTRA
ORDINÄRA POSTER 170,1 30,0 60,6 52,9 51,4

Extra,rdi naa i ntte
ExtraDrdi naa kostnaler

ARETSRESULTAT 170,1 30,0 60,6 52,9 51,4
(Fän&ing kapta1)



Moderaternas förslag
KASSAFLÖDESBUDGET

Proios

2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
ÅrsruItat 170,1
Juing för:
- Av- o nIrivninga, inki upplösn Iig infrr 170,4
- Gjorda astninga- 14,9
- R]It vid förs ailgni ngi 1 lgga -19,3
- Föru bdaintte m rIövff fla a -8,4

1 rstna attni nga -26,7
Föraidri ng, kortfri iga fordri nga -5,5
Föräidri ng, förrkl o varule
Föräidring, kortfriigauld- -69,7

Likvicbm från den löpande verk.mheta’i 225,8

1 NVESTERI NGSVERKS4M HET
Invteinga i aiIagningiIIgiga -359,7

Försjning av a,IgningilIgångar 66,1

Likvide mecl& från inwsteringwerkmheten -293,6

Fl NANSI ERI NGSVERKSAM HET
Nyupptana I,
Amort&ing av §uId
Föridring av Iigfriiga fordringar 17,6
Föridri ng av bol ngeis koncankontobdj 1 ni ng

Likvide medel från finaninrkmheten 17,6

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -50,2

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 364,2

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 314,0

Samman Samman Samman

2017 2018 2019

60,6 52,9 51,4

178,9 190,5 196,8
21,4 30,7 43,9

-9,0 -9,0 -9,0
-15,2 -16,5 -12,1

9,0 -13,5 5,0

245,7 235,1 276,0

-523,5 -594,2 -545,0

91,5 136,8 178,4

432,0 457,4 -366,6

0,0 99,9 90,6

9,5 35,2

9,5 135,1 90,6

-176,8 -87,2

314,0 137,2 50,0

137,2 50,0 50,0



Moderaternas förslag

BALANSBU DG ET 1 balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade.

Progios Samman Samman Samman

2016 2017 2018 2019

TILLGÅNGAR
AnläiiniIIner
Aktiu- o mda 169,2 169,2 169,2 169,2
Ligfristig utIiing 890,8 881,3 846,1 846,1
övrailäggningstillgånga 2818,5 3071,6 3338,5 3508,3
Summa 3878,5 4 122,1 4353,8 4523,6

OminäIInr
Förrånmm 36,3 36,3 36,3 36,3
Övr kortfr tordringa 427,8 427,8 427,8 427,8
Likvidam 314,0 137,2 50,0 50,0
Summa 778,1 601,3 514,1 514,1

SUMMATILLGÄNGAR 4656,6 4723,4 4867,9 5037,7

EGET KAPITAL, AVSATT
NINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Egst kit 3 162,1 3332,2 3392,8 3445,7
ArstsruItat 170,1 60,6 52,9 51,4
Summa 3332,2 3392,8 3445,7 3497,1

Avttninr
Puisonsavs(inkI viid) 236,5 248,1 267,8 299,6
Övravsttninga 64,6 59,2 53,7 53,7
Summa 301,1 307,3 321,5 353,3

Lånriie ulcfer
Reasiån 0,0 99,9 190,5
ÖvrigaIångtristigauIda 336,6 327,6 318,6 309,6
Summa 336,6 327,6 418,5 500,1

Kot#ri&i culc
Övr kortfristiga §ulda 686,7 695,7 682,2 687,2
Summa 686,7 695,7 682,2 687,2

SUMMA SKULDER
O EGET KAPITAL 4656,6

___________

4723,4 4867,9 5037,7

SOLIDITET, bIanknod& 71,6% 71,8% 69,4%
70,8%



Moderaternas förslag
NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET

Progios Utfts- Samman Samman Samman
tak 2017

2016 be.juni 2016 2017 2018 2019
Näniticnasnettokoiiacfr -3 172,3 -3 359,5 -3 319,5 -3 443,5 -3 570,5

RuIt vid avyffring a aiIgningstiIIgiga 19,3

KkyIaaipa,on 103,5 105,0 109,0 112,0 115,0

Pa,onwtb (inki. visstid o Iönatt) -174,5 -184,6 -82,3 -85,6 -89,8
(inki lön.t) -93,8 -98,0 -102,6

Avtning, förmid pon och siId ateision(inkI Iönatt) -6,1 -11,5 -19,9
in-rna peMs’ onskostnad -174,5 -184,6 -182,2 -195,1 -212,3

Avgå kitkostnaiff 228,0 229,2 224,2 240,0 250,3
SaieoövetidönuId -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Utrymme för utnyttjadeav kit -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Övrq nanndajkninUkostnocajtr Iönott -13,0 -10,6 -10,6 -10,6

Summa -3 003,0 -3 229,9 -3 186,1 -3 304,2 -3 435,1

Skatteintäkter
Kommunstatt 3024,1 3 172,3 3 174,2 3283,5 3432,1
..jst för s r&1 ntt -2,4
Prognosutavrning -18,5 -19,4

Summa 3 003,2 3 172,3 3 154,8 3 283,5 3 432,1

GenIa stat&ag o uämning
Inkomstutjäi7ning 107,1 107,4 96,8 99,9 103,7
Kostnalsutjailning -5,9 -15,8 -8,5 -8,7 -8,8
RIingsagift -2,1 -15,9 0,6 -10,5 -17,6
Strukturbi dr
1 nföraididrng
Bidr för LSS-utjnning 26,5 19,2 18,7 19,1 19,4
Komp,sion höjda sdaavgitt för yngre
Extra stidr fIyktingtuionen 91,3 35,7 20,0 20,0 14,3
Extra statstidr byggbonus 10,0 10,0 10,0
Kommun ftighgift 102,6 102,6 102,6 104,1 105,6

Summa 319,5 233,2 240,2 233,9 226,6



Moderaternas förslag

Progios Utfts- Sammanst Sananst Sammanst
tak 2017

2016 be.juni 2016 2017 2018 2019

Finan4Ia intäkte
Rtor, ufling till aeisbol 5,5 8,4 5,4 8,1 8,1
Ersättning, borg,sagaide 16,0 18,3 18,3 16,6 18,6
Aktiaitdning 0,1 0,1 10,6 10,7 10,7
Rä,tormidspIa1ng 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5
Rätor, kundfordringa 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6
Övriga rtntt 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6

Summa 23,1 28,3 35,8 39,1 39,1

Finan&a kostna

Ritor på lgfriig uppIiing
Räitor, nyali/inIöaIåi -0,3 -1,0 -2,9
Raitapåchakreiit -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Rätanyintjepion- -2,7 -6,5 -5,5 -8,2 -11,9
Övriga fi naisi la konai
Rita undu byggnaisti d
Summa -2,7 -6,9 -5,6 -9,3 -14,9

Extraorcfnära intäkter

Summa

Exfraorcfnära kostnader

Summa

Amorterinr

Bintligalå
Nya li
InIö,l
Summa

Ränteantagande vid nyupplåning 2,00% 1,00% 2,00% 2,00%
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Liberalerna Mölndals budget/plan 2017-2019 i 9 punkter: 
• Oförändrad kommunal skattesats på 20,26 kr under hela planperioden. Ökade skatteintäkter 

genom fler skattebetalare – inte högre skattesatser. Värna stadens finansiella mål och goda 
ekonomi som Alliansen byggde upp genom att budgetera rimliga resultat (ca 50 Mkr/år) för 
att kunna hantera oförutsedda händelser. Den som är satt i skuld är inte fri. 
  

• Enligt lärarfackens jämförelser av kommuner rasar tyvärr Mölndal i elevresultat. Det är 
oroväckande. Vi föreslår ett 10-tal åtgärder för att vända utvecklingen, så som minskad 
mobilanvändning för ökad studiero, fler egna skolböcker till eleverna, fler särskilda 
undervisningsgrupper med speciallärare, lovskola/läxhjälp, mer matematik och idrott, 
kortare men fler skoldagar på året, stärkt elevhälsa för minskad frånvaro, rimligare 
arbetstidsveckor för lärare, m.m. 
    

• Ökad kvalitet i omsorgen om äldre och personer med funktionsvariation genom fler 
utevistelser och aktiviteter. Med verksamhetsstyrd bemanning och minimalt med 
ohälsosamt nattarbete kan sjukfrånvaron sänkas och bemötandet förbättras. Fungerar för 
brandmän och läkare. Inför e-Hälsa och öka valfriheten, t.ex. via LOV för fler äldrelägenheter. 
Avlasta sjukvården genom fler tillfälliga korttidsplatser. 
  

• Fördubblat Toleransprojektet. Kortade köer till Kulturskolan. Digitala fritidskort för elever i 
årskurs 4-9 under lov och inom området Göteborg++. 
 

• Dela stora upphandlingar och öka konkurrensen inom bygg- och lokalförsörjning. Bjud in och 
annonsera med bättre framförhållning. Fungerar i andra städer och har gjorts tidigare i 
Mölndal med gott resultat, t.ex. för nya Åbyvallen och nyligen för flera IT-system. 
  

• Framtidssäkra Åbybadet genom renovering och ny bassäng på 25 meter enligt 
verksamheternas önskemål och behov. Utveckla hela Åby Sportcenter, vårda och 
driftoptimera alla stadens anläggningar. Minska slöseri med el-, värme- och vatten. 
  

• Bygg fullvärdiga sporthallar vid Almåshallen, Aktiviteten och Västerbergsskolan 
samt belyst näridrottsplats vid Lackarebäcksskolan. Rusta upp stadens motionsleder. 
  

• Förtäta och bygg 1000 lägenheter fördelat kring Aktiviteten och i Sörgården, Krokslätt samt 
vid Pepparedsleden i Balltorp. 
 

• Behåll de ursprungliga kommunfullmäktigemålen som framgår av förslag från (FP, M, C) 
daterat 2015-06-17 i kommunfullmäktige. Vi föreslår således att inledande texter i nya 
budgethandlingen (s. 12-22) tas bort samt att texten avseende ”Vision och KF-mål” (s.23-30) 
anpassas därefter.  De nya förslagen innebär olyckliga sammanblandningar av trivsel, 
trygghet, kunskap och hälsa.  
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Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Att bifalla budgetberedningens förslag till budget och plan för 2017 – 2019 med de ändringar som 
framgår av ovanstående och bifogade bilagor från Liberalerna Mölndal. 
 
Bilagor: 
Bilaga 1: Kommunbidrag 2017 – 2019 
Bilaga 2: Verksamhetsförändringar 2017 – 2019 
Bilaga 3: Resultat-, Balans- och kassabudget 2017 – 2019 
Bilaga 4: Investeringsbudget 2017 – 2019 
 
 

 

För Liberalerna Mölndal 
Marcus Claesson, gruppledare & kommunalråd 



Liberalernas förslag 2016-10-2515:34

KOMMUNBIDRAG
Pris-, löne- o intäktsökning 

2018 2,7 %
2019 2,7 %

Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst
tak juni

2016 2017 2017 2018 2019

Byggnadsnämnden 7,8 12,2 10,6 11,0 11,1

Kommunfullmäktige 11,7 12,0 12,0 13,0 13,0

Kommunstyrelsen 155,5 162,3 152,2 153,7 154,9

Kultur- och fritidsnämnden 140,4 142,0 141,9 152,1 153,6

Miljönämnden 10,3 11,5 10,7 10,6 10,6

Social- och arbetsmarknadsnämnden 258,8 285,0 285,6 289,8 288,6

Skolnämnden 1 228,3 1 300,4 1 296,6 1 323,4 1 350,2

Tekniska nämnden 139,7 151,0 144,8 147,3 149,4

Utbildningsnämnden 283,3 301,8 300,5 300,7 303,9

Vård- o omsorgsnämnden 936,5 981,3 976,7 968,2 970,2

Delsumma 3 172,3 3 359,5 3 331,6 3 369,8 3 405,5

Tillägg för pris- och löneförändringar 84,5 172,7

Summa 3 172,3 3 359,5 3 331,6 3 454,3 3 578,2



Liberalerna Mölndals verksamhetsförändringar 2017-2019 Budget Plan Plan
bilaga 2, 2016-10-25 (Mkr) 2017 2018 2019

Skolnämnden - kommunbidrag föregående år 1241,8 1296,6 1323,4
Högre löner och priser 26,6
Högre arbetsgivaravgifter för yngre och äldre 1,4
Teknisk justering -8,5
Fler/färre elever i grundskola, förskoleklass, fritidshem 12,2 8,6 8,2
Fler/färre barn i förskola -6,6 6,3 5,9
Fler/färre barn i särskola 3 1 1
Ombyggnad lokaler - miljöförbättringar, ventilation 4,1 4,1 4,2
Skollokaler - ny-/om-/tillbyggnad 3,8 7,6 10,3
Förskolor - ny-/om-/tillbyggnad 4,4 3,4
Förstärkt stöd - barn med särskilda behov, fler nya mölndalsbor 10,4
Fässbergsskolan, ökad hyra, lokalvård, vaktmästeri, kapitalkost. 3,9
Fässbergsskolan - idrott i Aktiviteten 0,6
Fler lärare, mindre grupper, ökad lärartäthet 4
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -12,4 -6,2 -6,2
Matematiksatsning åk 4-6 och programmering 2
Förstärkning elevhälsa - förebygg bl.a. näthat och mobbning 1
Studiero i skolan - minskad mobilanvändning/mobilförbud 0,1
Kulturskolan - fler musik-/danslärare och kortare köer 1,5
3-treminssystem på prov i några grundskolor 1
Stöd och stimulans för varje elev, t.ex. nivågruppering 1,5
Fler särskilda undervisningsgrupper 1,5
Framtidssäkra klassrum (IKT) - utbildning 1
Mer idrott och simkunnighet redan i lågstadiet 1
Utökad lovskola/läxhjälp-  Läsa-Skriva-Räkna-garanti 1
Läromedel/skolböcker - mindre lärarkopiering/insamling/utdelning 0,7
Fritt skolval inkl. skolskjuts oavsett driftsform 0,2
Avgiftsfri skola igen - studiebesök/skolutflykter 0,2
Toleransprojekt - fördubblat till 6 högstadieklasser 0,6
Riktade statsbidrag år 2017-2019 - storlek oklar ( 60 / 70 / 65 Mkr) * * *
Kommunbidrag 1296,6 1323,4 1350,2

Vård- och omsorgsnämnden - kommunbidrag föregående år 958,5 976,7 968,2
Högre löner och priser 21,9
Högre arbetsgivaravgifter för yngre 2,4
Teknisk justering 0,4
Funktionshinder - fler boenden 5 2 1
Funktionshinder -  LSS/SoL 7 7
Äldreboende - fler lägenheter 5
Hemtjänst  - fler brukare 1 1
Hemsjukvård - fler ärenden 0,7 0,7
Nytt verksamhetssystem - utb. 2016 internt/externt, avgår 2017 -0,5 -9,5
Äldreomsorg - höjd maxtaxa -0,5
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -9,6 -4,7 -4,7
Färre hyrda sjukhussängplatser med färdigbehandlade/utskrivningsklara -0,5
Särskilt boende - bedömning enligt riksnivå -3 -3 -3
Daglig verksamhet - service enligt riksnivå -2
Äldrematen - godare mat, mindre undernäring 0,5
Äldreboende - utredning lägenheter in- och uthyrda via LOV 0,1
Anhörigvård - mer avlastning genom utökad daglig verksamhet 0,8
Aktivitetspeng fördubblad till 2000 kr/år (ca 700 pers), externa utförare 0,7
Äldreboende - verksamhetsstyrd bemanning till mer dagtid, nattjour -5
Fler "guldkanter" med utflykter och utevistelser 5
Ostörd nattsömn - valmöjlighet "e-Nattfrid" 0,5
Äldreboende - Brogården återställs i extern regi med nattjour -3
Äldreboende - lägre kostnader och nöjdare kunder genom entreprenader -2
Hemtjänsten - ökad kontinuitet/färre olika personer hos vårdtagare 0,5
Åtgärdspaket emot fallolyckor i hemmet (Mål: halvering till 700 st/år) 0,5
Lägerverksamhet - beräknas kunna drivas billigare med samma kvalitet -1
Riktade statsbidrag år 2017-2019 - storlek oklar (10 / 10 / 10 Mkr) * * *
Kommunbidrag 976,7 968,2 970,2



Liberalerna Mölndals verksamhetsförändringar 2017-2019 Budget Plan Plan
bilaga 2, 2016-10-25 (Mkr) 2017 2018 2019
Kultur- och fritidsnämnden - kommunbidrag föregående år 141,2 141,9 152,1
Högre löner och priser 2,6
Teknisk justering -1,3
Idrottsanläggningar - tekniska uppgraderingar 0,6 0,6
Åbybadet - lägre hyra -0,9
Fässbergsskolan H-huset - fritidsgård - ökad hyra och lokalvård 0,1
Aktiviteten - ökad uthyrning -0,6
Balltorp - HML-vallen "flyttad" 0,1 0,2
Kållered Ishall - utbyte sarg 0,1
Förstärkning av flyktingmottagande/integrationsarbete 0,4
Nytt Stadsbibliotek i Mölndals Innerstad - drift och inventarier 7,1
Broslätts fritidsgård - hyra 0,3
Ränte- och amorteringsfria lån till föreningar 1,5
Byte konstgräs - Kållered IP 0,1 0,3
Byte konstgräs - Rävekärrsplan 0,1
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -1,4 -0,7 -0,7
Näridrottsplats - Bifrost och Lindhaga 11-mannaplan flyttad, ej förminskad 0,5 0,3
Näridrottsplats - Lackarebäcksskolan + konstgräs Enerbacken 0,4
Tillbyggnad ny sporthall (44x30m) vid Almåshallen i Lindome 1,6
Ny sporthall (44x24m) vid ny Västerbergsskola 1,5
Ridverksamhet i Mölndal - utrednings- och utvecklingsuppdrag 0,1 -0,1
Åby Isbana/Friidrottsarena - upprustning (kapitalkostnad) 0,2
Åbybadet - renovering skalskydd (kapitalkostnad) 0,4
Skatepark i Kållered - skyltning, driftstart, därefter kapitalkostnad 0,2 -0,1 -0,1
Lindevi - omklädningsrum - vatten/avlopp lagat 0,1 -0,1
Driftoptimering - badhus, isanläggningar -0,5
Modernt låssystem - kodbrickor m.m. för ökad uthyrning och sänkta kostnader 0,5 -0,5 -0,5
Kommunbidrag 141,9 152,1 153,6

Social- och arbetsmarknadsnämnden - kommunbidrag föregående år 263 285,6 289,8
Högre löner och priser 6,1
Högre arbetsgivaravgifter för yngre 0,1
Teknisk justering 0,4
Fler "köpta" boenden - hyra 2 5
Fler familjehem 3
Fler familjeåterföreningar 1
Fler förordnade vårdnadshavare 1
Vårdnadsbidrag upphör -0,9
Barnahus 0,4
Förstärkning av flyktingmottagande/integrationsarbete 12,5
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -2,6 -1,2 -1,2
Fler lgh i egen regi, t.ex. köpt fastighet för socialt ändamål 1 1 1
Fler referenslgh i nybyggda och äldre områden (MBAB, Förbo, m.fl.) -1 -1 -1
Riktade statsbidrag år 2017-2019 - storlek oklar ( 200 / 200 / 200 Mkr) * * *
Kommunbidrag 285,6 289,8 288,6

Byggnadsnämnden - kommunbidrag föregående år 14,6 10,6 11
Högre löner och priser 0,7
Teknisk justering -0,1
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -0,1 -0,1
Fler bygglovhandläggare för fler bostäder, mölndalsbor och ökade skatteintäkter 0,5 0,1
Tillfälligt avdrag för gynnsam byggkonjunktur i Mölndal -5
Fler bostadsanpassningar för färre hyrda vårdboendenätter, färre fallolyckor 0,5
Riktat statsbidrag - byggbonus 50% - storlek oklar (5 / 5 / 5 Mkr) * * *
Riktat statsbidrag - klimatinvesteringar - storlek oklar (5 / 5 / 5 Mkr) * * *
Kommunbidrag 10,6 11 11,1

Kommunfullmäktige, överförmyndar-, val-, krisledningsnämnd - kommunbidrag f.g. år 11,6 12 13
Priser och löner 0,2
Valnämnden - nytt valsystem, Allmänna val 2018 0,1 1,1
Överförmyndarnämnden - handläggare 0,2
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -0,1 -0,1
Kommunbidrag 12 13 13



Liberalerna Mölndals verksamhetsförändringar 2017-2019 Budget Plan Plan
bilaga 2, 2016-10-25 (Mkr) 2017 2018 2019

Kommunstyrelsen med utskott - kommunbidrag föregående år 166,1 152,2 153,7
Högre löner och priser 3,4
Högre arbetsgivaravgifter för yngre 0,2
Teknisk justering -2
IT-strategi - utfasning -0,5 -0,5
Fässbergsskolan - lediga lokaler -3
Val 2018 - utbildning efter val 0,2 -0,2
Ekonomisystem - nytt 0,4 -0,1
KS-övrigt - Samordningsförbundet 0,3
Räddningstjänsten 0,9 2 2,3
Förstärkning av flyktingmottagande/integrationsarbete avgår -3,1
Toleransprojekt till SKF -0,3
HSN - samarbetsavtal 0,1
Ung företagssamhet 0,1
Företagsrådgivning 0,1
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -1,6 -0,8 -0,8
KSPU - tillfälligt avdrag för gynnsam byggkonjunktur i Mölndal -5
Sahlgrenska Science Park - medlemsavgift 0,5
Konferenser istället på hemmaplan, heldag till två halvdagar, färre övernattningar -1
KF-förfogande - sänkning till 2 Mkr -0,8
Sammanslagning KS-utskott för näringsliv och service, sänkt mandatstöd -1
KSAGU - friskvårdssatsning för lägre sjukfrånvaro (VON, SAN, SKN) 1
Varumärkesarbete "Bästa Möjliga Mölndal" och målsamordning utgår -2
KSPU - Riktat statsbidrag - byggbonus 50% - storlek oklar (5 / 5 / 5 Mkr) * * *
Kommunbidrag 152,2 153,7 154,9

Utbildningsnämnden - kommunbidrag föregående år 286,9 300,5 300,7
Högre löner och priser 6,4
Teknisk justering -0,5
Fler elever i gymnasieålder 1,6 3 5
Övergångseffekter - anpassning m.m. inom gymnasieskolan
Gymnasiesär - fler/färre elever 2,1 -0,3 -0,3
Programkostnad per elev - anpassning till GR:s prisnivåer 1
Utredning för fler unika gymnasieprogram i Mölndal 0,5 -1
Kommunalt aktivitetsansvar 1,3
Fässbergsgymnasiet - utfasad omställningskostnad -1
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -0,5 -1,5 -1,5
Förstärkning av flyktingmottagande/integrationsarbete 2,7
Riktade statsbidrag - storlek oklar ( 15 / 15 / 15 Mkr) * * *
Kommunbidrag 300,5 300,7 303,9

Tekniska nämnden - kommunbidrag föregående år 138,4 144,8 147,3
Högre löner och priser 2,5
Högre arbetsgivaravgifter för yngre 0,3
Teknisk justering -2,9
Kikåstippen - utfasat avkastningskrav 5 2 2
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -1,4 -0,7 -0,7
Underhåll - gator och parker 1,3
Dagvattenhantering 0,3
Bulleråtgärder - bidrag 0,4
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -1,4 -0,7 -0,7
Kapitalkostnader 1,5 1,1 1,5
Bättre belysning - ökad trygghet, utbyte/renovering av bl.a. stolpar och armaturer 0,5 0,5
65+resor under lågtrafik inom Mölndal, adm.avg. -2
Digitala fritidskort - åk 4-9, lov, Göteborg++ 2
Ökade bidrag till vägföreningarna 0,6
Kommunbidrag 144,8 147,3 149,4

Miljönämnden - kommunbidrag föregående år 10,5 10,7 10,6
Högre löner och priser 0,3
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -0,1 -0,1
Kommunbidrag 10,7 10,6 10,6
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RESULTATBUDGET
Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst

tak 2017
2016 besl. juni 2016 2017 2018 2019

NÄMNDERNAS
NETTOKOSTNADER -3 003,0 -3 229,9 -3 195,2 -3 312,0 -3 439,8

Avskrivningar -170,0 -167,0 -178,5 -190,1 -196,4

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER -3 173,0 -3 396,9 -3 373,7 -3 502,1 -3 636,2

Skatteintäkter 3 003,2 3 172,3 3 154,8 3 283,5 3 432,1

Generella statsbidrag o utjämning 319,5 233,2 240,2 233,9 226,6

Finansiella intäkter 23,1 28,3 35,9 39,1 39,1

Finansiella kostnader -2,7 -6,9 -5,6 -8,8 -13,9

RESULTAT FÖRE EXTRA-
ORDINÄRA POSTER 170,1 30,0 51,6 45,6 47,7

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

ÅRETS RESULTAT 170,1 30,0 51,6 45,6 47,7
(Förändring eget kapital)
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KASSAFLÖDESBUDGET
Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst

tak juni
2016 2014 2017 2018 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 170,1 30,0 51,6 45,6 47,7
Justering för:
 - Av- o nedskrivningar, inkl upplösn statlig infrastr 170,4 167,0 178,9 190,5 196,8
 - Gjorda avsättningar 14,9 38,2 21,4 30,7 43,9
 - Resultat vid förs anläggningstillgångar -19,3
 - Förutbetalda intäkter som regleras över flera år -8,4 -9,0 -9,0 -9,0
Ianspråkstagna avsättningar -26,7 -18,9 -15,2 -16,5 -12,1
Förändring, kortfristiga fordringar -5,5
Förändring, förråd o varulager
Förändring, kortfristiga skulder -69,7 5,0 9,0 -13,5 5,0

Likvida medel från den löpande verksamheten 225,8 221,3 236,7 227,8 272,3

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investeringar i anläggningstillgångar -359,7 -200,6 -525,5 -568,7 -564,4

Försäljning av anläggningstillgångar 66,1 5,3 91,5 176,8 203,4

Likvida medel från investeringsverksamheten -293,6 -195,3 -434,0 -391,9 -361,0

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Nyupptagna lån 0,0 52,7 88,7
Amortering av skuld
Förändring av långfristiga fordringar 17,6 9,5 35,2
Förändring av bolagens koncernkontobehållning

Likvida medel från finansieringsverksamheten 17,6 -26,0 9,5 87,9 88,7

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -50,2 -187,8 -76,2

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 364,2 93,1 314,0 126,2 50,0

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 314,0 93,1 126,2 50,0 50,0
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BALANSBUDGET I balansbudget är effekterna av bolagens behållning  på koncernkontot eliminerade.

Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst
tak juni

2016 2014 2017 2018 2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Aktier o andelar 169,2 97,8 169,2 169,2 169,2
Långfristig utlåning 890,8 904,0 881,3 846,1 846,1
Övr anläggningstillgångar 2 818,5 1 305,3 3 073,6 3 275,0 3 439,2
Summa 3 878,5 2 307,1 4 124,1 4 290,3 4 454,5

Omsättningstillgångar
Förråd m m 36,3 4,4 36,3 36,3 36,3
Övr kortfr fordringar 427,8 178,6 427,8 427,8 427,8
Likvida medel 314,0 98,2 126,2 50,0 50,0
Summa 778,1 281,2 590,3 514,1 514,1

SUMMA TILLGÅNGAR 4 656,6 2 588,3 4 714,4 4 804,4 4 968,6

EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 3 162,1 2 005,1 3 332,2 3 383,8 3 429,4
Årets resultat 170,1 30,0 51,6 45,6 47,7
Summa 3 332,2 2 035,1 3 383,8 3 429,4 3 477,1

Avsättningar
Pensionsavs (inkl visstid) 236,5 80,0 248,1 267,8 299,6
Övr avsättningar 64,6 86,5 59,2 53,7 53,7
Summa 301,1 166,5 307,3 321,5 353,3

Långfristiga skulder
Reverslån 0,0 52,7 141,4
Övriga långfristiga skulder 336,6 327,6 318,6 309,6
Summa 336,6 327,6 371,3 451,0

Kortfristiga skulder
Övr kortfristiga skulder 686,7 435,8 695,7 682,2 687,2
Summa 686,7 435,8 695,7 682,2 687,2

SUMMA SKULDER
O EGET KAPITAL 4 656,6 2 637,4 4 714,4 4 804,4 4 968,6

SOLIDITET, blandmodell 71,6% 71,8% 70,0%
71,4%
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NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET
Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst

tak 2017
2016 besl. juni 2016 2017 2018 2019

Nämndernas nettokostnader -3 172,3 -3 359,5 -3 331,6 -3 454,3 -3 578,2

Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 19,3

Kalkylerad pension 103,5 105,0 109,0 112,0 115,0

Pensionsutbet (inkl. visstid o löneskatt) -174,5 -184,6 -82,3 -85,6 -89,8
Avgiftsbestämda pensioner  (inkl löneskatt) -93,8 -98,0 -102,6
Avsättning, förmånsbestämd pension och  särskild avtalspension(inkl löneskatt) -6,1 -11,5 -19,9
Summa pensionskostnad -174,5 -184,6 -182,2 -195,1 -212,3
Avgår kapitalkostnader 228,0 229,2 224,2 240,0 250,3
Semester o övertidslöneskuld -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Utrymme för utnyttjande av eget kapital -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Övr ej nämndankn int/kostn o central lönepott -13,0 -7,6 -7,6 -7,6

Summa -3 003,0 -3 229,9 -3 195,2 -3 312,0 -3 439,8

Skatteintäkter
Kommunalskatt 3 024,1 3 172,3 3 174,2 3 283,5 3 432,1
Just föreg års red skatteintäkt -2,4
Prognos slutavräkning -18,5 -19,4

Summa 3 003,2 3 172,3 3 154,8 3 283,5 3 432,1

Generella statsbidrag o utjämning
Inkomstutjämning 107,1 107,4 96,8 99,9 103,7
Kostnadsutjämning -5,9 -15,8 -8,5 -8,7 -8,8
Regleringsavgift -2,1 -15,9 0,6 -10,5 -17,6
Strukturbidrag
Införandebidrag
Bidrag för LSS-utjämning 26,5 19,2 18,7 19,1 19,4
Kompensation höjda sociala avgifter för yngre
Extra statsbidrag flyktingsituationen 91,3 35,7 20,0 20,0 14,3
Extra statsbidrag byggbonus 10,0 10,0 10,0
Kommunal fastighetsavgift 102,6 102,6 102,6 104,1 105,6

Summa 319,5 233,2 240,2 233,9 226,6
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Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst
tak 2017

2016 besl. juni 2016 2017 2018 2019

Finansiella intäkter
Räntor, utlåning till stadens bolag 5,5 8,4 5,4 8,1 8,1
Ersättning, borgensåtagande 16,0 18,3 18,3 18,6 18,6
Aktieutdelning 0,1 0,1 10,7 10,7 10,7
Räntor medelsplacering 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5
Räntor, kundfordringar 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6
Övriga ränteintäkter 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6

Summa 23,1 28,3 35,9 39,1 39,1

Finansiella kostnader

Räntor på långfristig upplåning
Räntor, nya lån/inlösta lån -0,3 -0,5 -1,9
Ränta på checkkredit -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Ränta nyintjänade pensioner -2,7 -6,5 -5,5 -8,2 -11,9
Övriga finansiella kostnader
Ränta under byggnadstid
Summa -2,7 -6,9 -5,6 -8,8 -13,9

Extraordinära intäkter

Summa

Extraordinära kostnader

Summa

Amorteringar

Befintliga lån
Nya lån
Inlösen lån
Summa

Ränteantagande vid nyupplåning 2,00% 1,00% 2,00% 2,00%



Liberalerna Mölndals förändringar i
budgetberedningens förslag till investeringsbudget/plan 2017-2019, bilaga 4

2017 2018 2019

Ingående (Mkr) 555,5 602,2 516,4

Almåshallen - FULLVÄRDIG sporthall (44x30 m), kostnad jfr. tidigare upphandling -11
Aktiviteten - tillbyggnad sporthall (44x24 m) (25 Mkr) 12
Västerbergsskolan - nybyggnad sporthall (44x24 m) och 11-manna konstgräsplan 12 15
Lackarebäcksskolan - näridrottsplats inkl. 9-manna fotboll, dränering, belysning 5
Enerbacksplan - konstgräs, 9-manna fotboll, dränering, belysning 4
Åbybadet - skalskydd, renovering och utbyggnad med ny 25m-bassäng (112 Mkr) 4 53
Åby Isbana/Friidrottsarena - upprust. läktare, belysning, ljudanläggning, väderskydd 2 2

Framtidssäkra klassrum - modern IT-utrustning i fler lokaler 2 2
Energieffektivisering -6 -6 -6
Åtgärder förnyelsebar energi -2 -2 -2
Driftoptimeringar i anläggningar - t.ex. el, värme, vatten, m.m. 8 8 8
Framtidens Kikås senarelagd (31,6 Mkr) -12,5
Förskolor/grundskolor - "reinvestering" tekniska system, m.m. (75 Mkr) -5 -5 -5
Kök - "reinvesteringar" och verksamhetsanpassningar (26 Mkr) -2 -2 -2
Mindre verksamhetsanpassningar i övriga lokaler (15 Mkr) -2 -2 -2
Förskola i Rävekärr/Forsåker, del 2 efter del 1 (31 Mkr) -1 -13
Katrinebergsskolan (103 Mkr) -5 -5

Upphandlingar - marknadsföring i förväg och längre anbudstid för bättre anbud -6 -6 -6
Stora upphandlingar delade i flera mindre för bättre anbud från mindre företag -6 -6 -6
Upphandlingar - fler funktionsupphandlingar och refex., mer erfarenhetsutbyte -6 -6 -6

Markförsäljning - 300 nya lägenheter vid Aktiviteten -40
Markförsäljning - 100 nya lägenheter väster om Sörgårdshallen -15
Markförsäljning - Åby Fritidsområde västra (ca 25000 kvm dvs. ca 50%) -25
Markförsäljning - 600 nya lägenheter vid Pepparedsleden i Balltorp *

Fortsatt utredning Bus Rapid Transit, K. Mölndalsbro-V. Frölunda (ej spårvagn) *

Utgående (Mkr) 525,5 528,7 524,4

2016-10-25
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RESULTATBUDGET
Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst

tak 2017
2016 besl. juni 2016 2017 2018 2019

NÄMNDERNAS
NETTOKOSTNADER -3 003,0 -3 229,9 -3 185,2 -3 303,1 -3 431,9

Avskrivningar -170,0 -167,0 -178,5 -190,1 -196,4

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER -3 173,0 -3 396,9 -3 363,7 -3 493,2 -3 628,3

Skatteintäkter 3 003,2 3 172,3 3 154,8 3 283,5 3 432,1

Generella statsbidrag o utjämning 319,5 233,2 240,2 233,9 226,6

Finansiella intäkter 23,1 28,3 35,8 39,1 39,1

Finansiella kostnader -2,7 -6,9 -5,6 -9,3 -14,8

RESULTAT FÖRE EXTRA-
ORDINÄRA POSTER 170,1 30,0 61,5 54,0 54,7

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

ÅRETS RESULTAT 170,1 30,0 61,5 54,0 54,7
(Förändring eget kapital)



Centerpartiets förslag
KASSAFLÖDESBUDGET

Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst
tak juni

2016 2014 2017 2018 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 170,1 30,0 61,5 54,0 54,7
Justering för:
 - Av- o nedskrivningar, inkl upplösn statlig infrastr 170,4 167,0 178,9 190,5 196,8
 - Gjorda avsättningar 14,9 38,2 21,4 30,7 43,9
 - Resultat vid förs anläggningstillgångar -19,3
 - Förutbetalda intäkter som regleras över flera år -8,4 -9,0 -9,0 -9,0
Ianspråkstagna avsättningar -26,7 -18,9 -15,2 -16,5 -12,1
Förändring, kortfristiga fordringar -5,5
Förändring, förråd o varulager
Förändring, kortfristiga skulder -69,7 5,0 9,0 -13,5 5,0

Likvida medel från den löpande verksamheten 225,8 221,3 246,6 236,2 279,3

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investeringar i anläggningstillgångar -359,7 -200,6 -523,5 -594,2 -545,0

Försäljning av anläggningstillgångar 66,1 5,3 91,5 136,8 178,4

Likvida medel från investeringsverksamheten -293,6 -195,3 -432,0 -457,4 -366,6

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Nyupptagna lån 0,0 97,9 87,3
Amortering av skuld
Förändring av långfristiga fordringar 17,6 9,5 35,2
Förändring av bolagens koncernkontobehållning

Likvida medel från finansieringsverksamheten 17,6 -26,0 9,5 133,1 87,3

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -50,2 -175,9 -88,1

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 364,2 93,1 314,0 138,1 50,0

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 314,0 93,1 138,1 50,0 50,0
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BALANSBUDGET I balansbudget är effekterna av bolagens behållning  på koncernkontot eliminerade.

Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst
tak juni

2016 2014 2017 2018 2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Aktier o andelar 169,2 97,8 169,2 169,2 169,2
Långfristig utlåning 890,8 904,0 881,3 846,1 846,1
Övr anläggningstillgångar 2 818,5 1 305,3 3 071,6 3 338,5 3 508,3
Summa 3 878,5 2 307,1 4 122,1 4 353,8 4 523,6

Omsättningstillgångar
Förråd m m 36,3 4,4 36,3 36,3 36,3
Övr kortfr fordringar 427,8 178,6 427,8 427,8 427,8
Likvida medel 314,0 98,2 138,1 50,0 50,0
Summa 778,1 281,2 602,2 514,1 514,1

SUMMA TILLGÅNGAR 4 656,6 2 588,3 4 724,3 4 867,9 5 037,7

EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 3 162,1 2 005,1 3 332,2 3 393,7 3 447,7
Årets resultat 170,1 30,0 61,5 54,0 54,7
Summa 3 332,2 2 035,1 3 393,7 3 447,7 3 502,4

Avsättningar
Pensionsavs (inkl visstid) 236,5 80,0 248,1 267,8 299,6
Övr avsättningar 64,6 86,5 59,2 53,7 53,7
Summa 301,1 166,5 307,3 321,5 353,3

Långfristiga skulder
Reverslån 0,0 97,9 185,2
Övriga långfristiga skulder 336,6 327,6 318,6 309,6
Summa 336,6 327,6 416,5 494,8

Kortfristiga skulder
Övr kortfristiga skulder 686,7 435,8 695,7 682,2 687,2
Summa 686,7 435,8 695,7 682,2 687,2

SUMMA SKULDER
O EGET KAPITAL 4 656,6 2 637,4 4 724,3 4 867,9 5 037,7

SOLIDITET, blandmodell 71,6% 71,8% 69,5%
70,8%
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NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET

Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst
tak 2017

2016 besl. juni 2016 2017 2018 2019
Nämndernas nettokostnader -3 172,3 -3 359,5 -3 318,6 -3 442,4 -3 567,3

Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 19,3

Kalkylerad pension 103,5 105,0 109,0 112,0 115,0

Pensionsutbet (inkl. visstid o löneskatt) -174,5 -184,6 -82,3 -85,6 -89,8
Avgiftsbestämda pensioner  (inkl löneskatt) -93,8 -98,0 -102,6
Avsättning, förmånsbestämd pension och  särskild avtalspension(inkl löneskatt) -6,1 -11,5 -19,9
Summa pensionskostnad -174,5 -184,6 -182,2 -195,1 -212,3
Avgår kapitalkostnader 228,0 229,2 224,2 240,0 250,3
Semester o övertidslöneskuld -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Utrymme för utnyttjande av eget kapital -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Övr ej nämndankn int/kostn o central lönepott -13,0 -10,6 -10,6 -10,6

Summa -3 003,0 -3 229,9 -3 185,2 -3 303,1 -3 431,9

Skatteintäkter
Kommunalskatt 3 024,1 3 172,3 3 174,2 3 283,5 3 432,1
Just föreg års red skatteintäkt -2,4
Prognos slutavräkning -18,5 -19,4

Summa 3 003,2 3 172,3 3 154,8 3 283,5 3 432,1

Generella statsbidrag o utjämning
Inkomstutjämning 107,1 107,4 96,8 99,9 103,7
Kostnadsutjämning -5,9 -15,8 -8,5 -8,7 -8,8
Regleringsavgift -2,1 -15,9 0,6 -10,5 -17,6
Strukturbidrag
Införandebidrag
Bidrag för LSS-utjämning 26,5 19,2 18,7 19,1 19,4
Kompensation höjda sociala avgifter för yngre
Extra statsbidrag flyktingsituationen 91,3 35,7 20,0 20,0 14,3
Extra statsbidrag byggbonus 10,0 10,0 10,0
Kommunal fastighetsavgift 102,6 102,6 102,6 104,1 105,6

Summa 319,5 233,2 240,2 233,9 226,6
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Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst
tak 2017

2016 besl. juni 2016 2017 2018 2019

Finansiella intäkter
Räntor, utlåning till stadens bolag 5,5 8,4 5,4 8,1 8,1
Ersättning, borgensåtagande 16,0 18,3 18,3 18,6 18,6
Aktieutdelning 0,1 0,1 10,6 10,7 10,7
Räntor medelsplacering 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5
Räntor, kundfordringar 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6
Övriga ränteintäkter 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6

Summa 23,1 28,3 35,8 39,1 39,1

Finansiella kostnader

Räntor på långfristig upplåning
Räntor, nya lån/inlösta lån -0,3 -1,0 -2,8
Ränta på checkkredit -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Ränta nyintjänade pensioner -2,7 -6,5 -5,5 -8,2 -11,9
Övriga finansiella kostnader
Ränta under byggnadstid
Summa -2,7 -6,9 -5,6 -9,3 -14,8

Extraordinära intäkter

Summa

Extraordinära kostnader

Summa

Amorteringar

Befintliga lån
Nya lån
Inlösen lån
Summa

Ränteantagande vid nyupplåning 2,00% 1,00% 2,00% 2,00%
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KOMMUNBIDRAG

Pris-, löne- o intäktsökning 
2018 2,7 %
2019 2,7 %

Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst
tak juni

2016 2017 2017 2018 2019

Byggnadsnämnden 7,8 12,2 12,1 12,3 12,6

Kommunfullmäktige 11,7 12,0 12,0 13,0 13,0

Kommunstyrelsen 155,5 162,3 158,7 160,4 161,6

Kultur- och fritidsnämnden 140,4 142,0 141,6 152,2 152,5

Miljönämnden 10,3 11,5 11,5 12,4 12,4

Social- och arbetsmarknadsnämnden 258,8 285,0 284,8 289,0 287,8

Skolnämnden 1 228,3 1 300,4 1 275,2 1 299,4 1 324,6

Tekniska nämnden 139,7 151,0 146,0 149,3 152,6

Utbildningsnämnden 283,3 301,8 298,1 298,3 301,4

Vård- o omsorgsnämnden 936,5 981,3 978,6 971,9 976,7

Delsumma 3 172,3 3 359,5 3 318,6 3 358,2 3 395,2

Tillägg för pris- och löneförändringar 84,2 172,1

Summa 3 172,3 3 359,5 3 318,6 3 442,4 3 567,3
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(mnkr) Utgiftstak Plan Plan
2017 2018 2019

Byggnadsnämnden
Ingående ram 14,6 12,1 12,3
Tillfälligt avdrag för gynnsam konjunktur -3,0
Bostadsanpassning 0,3 0,3
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny 
verksamhet -0,1 -0,1
Pris- och löneuppräkning 0,7
Tekniska justeringar -0,1
Utgående ram 12,1 12,3 12,6
Förändringar mellan åren 0,2 0,3

Kommunfullmäktige och övriga nämnder
Ingående ram 11,6 12,0 13,0
Allmänna val 1,1
Valnämnden, nytt valsystem 0,1
Överförmyndarnämnden, handläggare 0,2
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny 
verksamhet -0,1 -0,1
Pris- och löneuppräkning 0,2
Utgående ram 12,0 13,0 13,0
Förändringar mellan åren 1,0 0,0

Kommunstyrelsen
Ingående ram 166,1 158,7 160,4
Utfasning utrymme IT-strategi -0,5 -0,5
Lokal rådgivare för företag 0,1
Fässbergsgymnasiet kompensation vakans LF -3,0
KS övrigt, Samordningsförbundet 0,3
Ökade kostnader Räddningstjänsten 0,9 2,0 2,3
Omfördelning av Toleransprojekt till SKF -0,3
Extra förstärkning av flyktingmottagande/integration 2016 avgår -3,1
Förstärkning av flyktingmottagande/integration 1,2
Tillfälligt avdrag för gynnsam konjunktur PU -3,0
Centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare 3,0
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare avgår -3,0
Förändrad arbetgivaravgift för yngre 0,2
Tillfälliga kostnader ny mandatperiod 0,2 -0,2
Nytt avtal ekonomisystem 0,4 -0,1
Driftskostnader Hypergene 0,2
Nytt samarbetsavtal med HSN 0,1
Ung företagsamhet 0,1
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny 
verksamhet -1,6 -0,8 -0,8
Pris- och löneuppräkning 3,4
Tekniska justeringar -2,0
Utgående ram 158,7 160,4 161,6
Förändringar mellan åren 1,7 1,2

Verksamhetsförändringar nämnder
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Kultur- och fritidsnämnden
Ingående ram 141,2 141,6 152,2
Ökad hyra fritidsgård i H-huset, Fässberg 0,1
Ökad uthyrning Aktiviteten - Fässberg, grundskola -0,6
Näridrottsplats Bifrost 0,5 0,2
Lägre hyra Åby simhall -0,9 0,0 0,0
Förstärkning flyktingmottagande/integrationsarbete 0,4
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,1
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare återförs 0,1
Biblioteksverksamhet inkl nytt stadsbibliotek, inventarier/drift 7,1
Tekniska uppgraderingar idrottsanläggningar 0,6 0,6
Sporthall Lindome 1,8
Byte av konstgräs Kållereds IP 0,1 0,3
Byte av konstgräs Rävekärrsplan 0,1
Ränte- och amorteringsfria lån 1,5
Utökat bidrag till studieförbunden 1,0
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny 
verksamhet -1,4 -0,7 -0,7
Pris- och löneuppräkning 2,6
Tekniska justeringar -1,3
Utgående ram 141,6 152,2 152,5
Förändringar mellan åren 10,6 0,3

Miljönämnden
Ingående ram 10,5 11,5 12,4
Personalförstärkning 0,7 0,4
Driftseffekter av investering, digitalisering 0,1
Kommunekolog 0,6
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny 
verksamhet -0,1 -0,1
Pris- och löneuppräkning 0,3
Utgående ram 11,5 12,4 12,4
Förändringar mellan åren 0,9 0,0

Skolnämnden
Ingående ram 1 241,8 1 275,2 1 299,4
Förändrat elevantal, skola, förskoleklass och fritidshem 9,2 8,1 7,9
Förändrat elevantal särskola 2,0 1,0 1,0
Förändrat barnantal, förskola, pedagogisk omsorg -6,6 5,9 5,5
Ny-, om- och tillbyggnad av skollokaler 3,8 7,4 9,9
Ombyggnad, miljöförbättringar och ventilation i lokaler 4,1 3,9 4,0
Förstärkt stöd till barn med särskilda behov 1,0
Förstärkning av elevhälsa 1,0
Ökning nyanlända 2,9
Ökad undervisning i matematik åk 4-6 0,8
Aktiviteten Fässberg, helårseffekt 0,6
Fässbergsskolan, ökad hyra, lokalvård, vaktmästeri och kapitalkostnader 3,9
Extra förstärkning för flyktingmottagande/integrationsarbete 2016 avgår -3,4
Omfördelning av Toleransprojektet till SKF inkl kommungem. kostnader 0,6
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -1,2
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare återförs 1,2
Förändrad arbetsgivaravgift yngre 1,4
Utbyggd förskola, lokaler 4,1 3,1
Lärare (svenska som andraspråk) 2,0
Studiehandledning/skolledare 1,6
Tolktjänst 0,3
Sommarskola/läxläsning 2,0
Bättre och mer närodlad mat 0,5
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Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny 
verksamhet -12,4 -6,2 -6,2
Pris- och löneuppräkning 26,6
Tekniska justeringar -8,5
Utgående ram 1 275,2 1 299,4 1 324,6
Förändringar mellan åren 24,2 25,2

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ingående ram 263,0 284,8 289,0
Volymökning köpta boenden 2,0 5,0
Volymökning familjehem pga. marknadsläget 3,0
Volymökning förordnad vårdnadshavare 1,0
Arbete med familjeåterföreningar 1,0
Vårdnadsbidraget upphör -0,9
Flyktingguide 0,6
Boendesamordnare (ABO)/boendesekreterare/boendestödjare 2,1
Socialsekreterare, flykting 3,0
Ekonomi 0,6
Socialsekreterare, familjehem 1,2
Skyddsåtgärder 1,0
Köpt boende, nyanlända 7,6
Extra förstärkning för flyktingmottagande/integrationsarbete 2016 avgår -4,4
Omfördelning centralt utvecklingsanslag inkl. utvecklingsledare -0,2
Omfördelning centralt utvecklingsanslag inkl. utvecklingsledare återförs 0,2
Förändrad arbetsgivaravgift för yngre 0,1
Barnahus 0,4
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny 
verksamhet -2,6 -1,2 -1,2
Pris- och löneuppräkning 6,1
Tekniska justeringar 0,4
Utgående ram 284,8 289,0 287,8
Förändringar mellan åren 4,2 -1,2

Tekniska nämnden
Ingående ram 138,4 146,0 149,3
Ökat underhållsbehov gator och parker 1,3
Ökade kapitalkostnader 1,5 1,1 2,0
Minskat avkastningskrav på den affärsdrivande verksamheten 5,0 2,0 2,0
Fritidskort åk 7-9 avgår -2,5
Fritidskort, lov åk 4-6 och åk 7-9 2,6
Seniorkort 65+, effekt administrativ avgift -2,0
Ökat bidrag för bulleråtgärder 0,4
Ökat användande fossilfria fordon 0,7 0,6
Miljövänligare halkbekämpning 1,1
Utökad kollektivtrafik i de södra kommundelarna 1,0
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,1
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare återförs 0,1
Förändrad arbetsgivaravigft för yngre 0,3
Ökat behov dagvattenhantering 0,3
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny 
verksamhet -1,4 -0,7 -0,7
Pris- och löneuppräkning 2,5
Tekniska justeringar -2,9
Utgående ram 146,0 149,3 152,6
Förändringar mellan åren 3,3 3,3
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Utbildningsnämnden
Ingående ram 286,9 298,1 298,3
Förändrat antal elever i gymnasieskola, inkl nyanlända 3,9 2,9 4,8
Förändrat antal elever i gymnasieskola, inkl nyanlända -1,4
Förändrat antal elever i gymnasiesärskola 0,9 -0,2 -0,2

Kommunala aktivitetsansvaret 1,3
Ökad prisnivå GR 0,5
Extra förstärkning för flyktingmottagande/integrationsarbete 2016 avgår -2,5
Yrkesutbildningar, gymnasiet 1,2
Yrkesutbildningar, vuxenutbildningen 1,2
Elevhälsa 0,5
Studiehandledning 0,7
Utredning för ny gymnasieverksamhet i Mölndal 0,5 -1,0
Minskad omställningskostnad Fässberg -1,0
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,3
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare återförs 0,3
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny 
verksamhet -0,5 -1,5 -1,5
Pris- och löneuppräkning 6,4
Tekniska justeringar -0,5
Utgående ram 298,1 298,3 301,4
Förändringar mellan åren 0,2 3,1

Vård- och omsorgsnämnden
Ingående ram 958,5 978,6 971,9
Fler boendeplatser inom äldreomsorg 7,0
Fler boendeplatser inom funktionshinder 5,0
Införande av nytt verksamhetssystem -0,5 -9,5
Höjd maxtaxa inom äldreomsorgen, helårseffekt -0,5
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,9
Omfördelning av centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare återförs 0,9
Förändrad arbetsgivaravgift för yngre 2,4
Lägre kostnader hemtjänsten -4,5 -3,0
Lägre kostnader äldreboende/entreprenad -2,0
Lägre kostnader daglig verksamhet -1,5
Ökat användande av fossilfria fordon 1,2
Bättre och närodlad mat 0,8
Ny Bostad LSS/SoL, funktionshinder 6,8 6,8
Köpta platser funktionshinder 2,0 1,0
Volymökning hemsjukvård 0,7 0,7
Volymökning hemtjänst 1,0 1,0
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny 
verksamhet -9,6 -4,7 -4,7
Pris- och löneuppräkning 21,9
Tekniska justeringar 0,4
Utgående ram 978,6 971,9 976,7
Förändringar mellan åren -6,7 4,8

Delsumma nämnder 3 318,6 3 358,2 3 395,2
Årlig utökning 39,6 37,0

Tillägg för pris- och löneförändringar 84,2 172,1
Totalt nämnder 3 442,4 3 567,3

varav utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -16,1 -15,8
Brutto utökad verksamhet 55,7 52,8



Kommunstyrelsens förslag till justeringar i investeringsbudget/plan 2017-2019 jämfört med beslutet i KF 15 juni 2016, mnkr

Budg 
2016-
2018

Budg 
2017-
2019

Effekt 
prognos 

kassaflöde 
2016, dvs 

effekt 
likviditet

Påverkan 
jmfr 

Budget 
2015-
2016 2017 2018 2019 2020- Kommentar

3 3 IT-infrastruktur 1,6 Ökat anslag för IT-infrastruktur

21 23 Inventarier Utbildningsnämnden 2,1 Ökat anslag för inventarier

25 30 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter o hållplatser -2,5 -2,5 2,5
Lindome stn - anslutningar. 
Förskjutning i tid

31 38 Utveckling av nytt bilvägnät -2,0 -5,5 5,0

Stretered Tulebo, gc-väg/busstopp 
från budget 2015 som var planerad att 
genomföras 2016. Förskjutning i tid till 
2017 pga utdragen 
Lantmäteriförrättning. Kopplat till dp 
Stretered1:191 som byggs ut 2017.

66 99 Tvätthall Skedebro FNI -1,6 1,6 Förskjutning i tid

83 98 Etablering av objekt samt ytrenoveringar boenden 15,0 8,5

Enligt KS160928 §206 KS365/10 
Upphandling av bostäder till 
nyanlända i Mölndals stad

105 125
Taljegården II, justerad periodisering av 
markförsäljning mellan åren -32,6 41,5

Försäljning genomförs 2016, dvs 
tidigare än bedömning i beslutad plan

105 125 Gatukostnadsersättning Taljegården II, se ovan -10,0 11,3 Se ovan
105 125 Exploateringsbidrag VA Taljegården II, se ovan -5,4 5,4 Se ovan
105 125 Anläggningskostnad, Taljegården II, se ovan 8,3 -8,3 Se ovan

Summa -1,1 21,1 49,9 0,0 0,0
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