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§ 172

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.

Ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat sin beslutanderätt till utskott och f~5rvaltning enligt
kommunstyrelsens antagna delegeringsordning den 4 december 2013, § 275. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen aterkalla lämnad
delegering. Delegationslistor och protokoll finns tillgängliga i pärm vid sammanträdet, övrig
tid på förvaltning-ens kansli.

Stadsledningsförvaltningen
Näringslivschef Lars Ekbergs delegeringsbeslut nr 1-3 den 18 juni 2015 avser administrativa
ärenden (delegeringsordningen, punkt A 6).

Stadsarkivarie Carl Henrik Ronges delegeringsbeslut nr 5-6 fi5r tiden den 2 — 11juni 2015
avser gallring i samråd med tekniska nämnden och yard- och omsorgsnämnden
(delegeringsordningen, punkt C 15).

Stadsjurist Henriette de Marés delegeringsbeslut nr 2 den 30juni 2015 avser administrativt
ärende (delegeringsordningen, punkt A 5).

Upphandlingschef Christian Larssons delegeringsbeslut nr 3-9 fl5r tiden den 29 maj — 11
augusti 2015. Beslut nr 3-6 avser upphandlingsärenden (delgeringsordningen, punkt B 2,
beslut nr 7-9 avser administrativa ärenden (delegeringsordningen, punkt A 6).

Säkerhetssamordnare Bengt Nordströms delegeringsbeslut nr 1-3 den 17 augusti 2015 avser
yttrande angaende antagande av hemvärnsman (delegeringsordningen, punkt C 6).

Fastighetschef Rune Ohlssons delegeringsbeslut nr 2-9 ffir tiden den 23 februari 6 juli 2015
avseende upphandlingsärenden (delegeringsordningen, punkt B 5).

Tf fastighetschef Kaj Andréassons delegeringsbeslut nr 1 den 7juli 2015 avseende
upphandlingsärende (delegeringsordningen, punkt B 5).

Enhetschef Clas Svenssons delegeringsbeslut nr 1-5 ft~r tiden den 4 maj — 24juli 2015
avseende upphandlingsärenden (delegeringsordningen, punkt B 5).

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Tekniska förvaltningen
Teknisk chef Göran Werners delegeringsbeslut nr 71-89 fl5r tiden den 26 maj 14 augusti
2015, avseende yttrande till polismyndighet vid upplatelse av offentlig plats
(delegeringsordningen, punkt C 7).

Protokoll
Kommunstyrelsens utskotts protokoll finns på Mölndals stads hemsida:

Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott den 9juni 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj och 17juni 2015 (~‘ 79/15,
delegeringsordningen, punkt C 2 - Yttrande över Statskontorets rapport “Kommunal
uqämningför individ- och fami~eomsorg (IFO) -förslag till justeringar (2014.20)”
respektive “Delmodellenförskola~ fritidshem och annan pedagogisk verksamhet -förslag till
uppdateringar (2015:5) “.

Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 15juni 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 19 maj och 16juni 2015.
Kommunstyrelsens serviceutskott den 27 maj och 17juni 2015.
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§ 173

Meddelanden

Beslut
Meddelandena läggs till! handlingarna.

Ärendet
1. Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se)

2015:18 Ny preliminär utjämning av LSS-kostnader 2016.
20 15:20 Samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets
räddningshelikoptrar.
2015:21 Kommunal fastighetsavgift 2015 och 2016.
20 15:22 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor ffir räddningstjänstpersonal i
beredskap (RiB 15) med Brandmännens Riksfi~rbund.
2015:23 Budgetfl5rutsättningar f~5r åren 2015 2018.

2. Kommunfullmäktiges protokoll den 20 maj och 17juni 2015.

3. Protokoll fran Förbos styrelsemöte den 21 maj 2015.

4. Förvaltningsrättens i Göteborg dom avseende överklagande av kommunstyrelsens beslut
den 2 april 2014, § 80, om de kommunala bolagens verksamhet år 2013. Förvaltningsrätten
avslår överklagandet.

5. Tolkfi5rmedling Västs förslag till budget och verksamhetsplan 2016—2018.

6. Utdrag ur vård- och omsorgsnämndens protokoll den 28 maj 2015, § 53, om
ekonomirapport t.o.m. april 2015.

7. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut att tillåta två mindre avvikelser från
tillåtlighetsprövad korridor fl5rjämvägsprojekt Västlänken (Haga-Korsvägen via Älvstranden)
i Göteborgs- och Mölndals kommuner enligt Trafikverkets begäran
(www. lansstyrelsen.se/vastragotaland).

8. Kallelse till Räddningstjänsten Storgöteborg Förbundsstyrelsemöte den 4juni 2015 med
tillhörande handlingar (bl.a. Förslag till budget 2016 och plan 2017-2018 fl5r
Räddningstjänstf&bundet Storgöteborg samt ffirbundsfullmäktiges beslut den 16juni i
ärendet).

9. Minnesanteckningar fZ~rda vid ägarrad i Grefab, Gryaab AB och Renova AB den 4juni
2015 samt sammanställning av diskussion den 4juni om ägarstyrning regionala bolag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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10. Styrelseprotokoll fran Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och
Alingsås möte den 8juni 2015.

11. Utdrag ur Västra Götalandsregionens fullmäktigeprotokoll den 8-9 juni 2015, § 109, om
sammanträdestider för regionfullmäktige 2016.

12. Skolinspektionens beslut att återkalla godkännandet för Kitas utbildning AB som
huvudman för det nationella humanistiska programmet med inriktning kultur vid den
fristaende gymnasieskolan Kitas Ekonomi i Göteborgs kommun.

13. PM Diskussionsunderlag, juni 2015 — Mal, kvaliteter, brister och utvecklingsprinciper —

för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille.

14. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (Mucf) rapport — Lupp och
jämställdhet, kommunernas arbete med jämställdhet utifrån Lupp (lokal uppföljning av
ungdomspolitiken) (www.mucf.se).

Justerandes sign 8 Utdragsbestyrkande
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§ 174

Eventuella rapporterlinbjudningar

Beslut
Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen får delta pa Folhälsoradets utbildning.

Ärendet
Inbjudan fran Folkhälsoradet, “utbildningsdag för politiker”, den 23 september 2015.

Förslag till beslut
Ove Dröscher (S) föreslar att samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska få delta
pa Foikhälsorådets utbildningen.

Marcus Claesson (FP) föreslar bifall pa Ove Dröschers (S) förslag.

Beslutsgang
Ordföranden fragar om Ove Dröschers (S) förslag kan antas och finner att sa sker.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 175

KS 299/14
Svar på motion (MP) om servering av vegankost i stadens
verksamheter

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.

Ärendet
Ulrika Frick (MP) och Ramon Berntsson (MP) föreslår i en motion inkommen den 13
september 2014 att vegankost ska serveras till de som önskar det inom stadens verksamheter.
Som bakgrund förklaras att veganism är ett levnadssätt där en person avstår från exploatering
av djur i den mån möjligt och praktiskt. En vegan avstår därför från alla animaliska produkter.
Motionärerna hänvisar till Livsmedelsverkets rekommendationer gällande vegankost i
skolan: “Även om enskilda skolor inte kan tillgodose detta krav till fullo bör man ända
erbjuda vegankost till de elever som önskar. Detta då elever som är veganer av etiska och
principiella skäl vanligen inte accepterar andra typer av vegetarisk kost.”

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 17 september 2014, § 105, remitterat motionen till
kommunstyrelsen.

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2014.
Kommunstyrelsens serviceutskott har behandlat ärendet den 14 november 2014, § 23 och
föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsens
bakgrundsinformation. Tillstyrkandet avser inte vegankost i förskolan.

Vegankostbeställning bör kontrolleras genom samma process som övrig specialkost
beställning för skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28januari 2015, § 4, och ärendet återremitteras
till serviceutskottet där både Ulrika Fricks (MP) och Marcus Claessons (FP) förslag ska tas i
beaktande vid ytterligare beredning av motionen. Motionen ska också skickas på remiss till
vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden och utbildningsnämnden.

På kommunstyrelsen sammanträde den 28 januari 2015, § 4, föreslår Ulrika Frick (MP) att
ärendet återremitteras till serviceutskottet med följande motivering: Skrivelsen gällande
livsmedelsverkets rekommendationer i yttrandet är felaktigt. Livsmedelsverket har inga
rekommendationer om att inte erbjuda vegansk kost till förskolor och vi vill ha ett korrekt
faktaunderlag inför beslut.

På kommunstyrelsen sammanträde den 28januari 2015, § 4, föreslår Marcus Claesson (FP)
att ärendet återremitteras till serviceutskottet för komplettering, dels med rutinerna vid

Justerandes Utdragsbestyrkande
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specialkost, dels hur informationen om riskerna med vegankost till berörda elever och
vårdnadshavare är tänkt att flirmedlas, dels med vilken information som tydliggör att
vegankost ökar risken flir allvarliga bristsjukdomar och permanenta nervskador.

Serviceft5rvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2015.
Kommunstyrelsens serviceutskott har behandlat ärendet den 23 april 2015, § 8, och fiireslår
att flirslaget tillstyrks i enlighet med tjänsteskrivelsen under ft~rutsättningar att
rekommenderade rutiner och riktlinjer implementeras och fliljs. Tillstyrkandet avser inte
vegankost i fl5rskolan. Vegankostbeställning bör kontrolleras genom samma process som
övrig specialkostbeställning för skolförvaltningen och utbiIdningsf~5rvaltningen.

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2015.
Utbildningsnämden har behandlat ärendet den 12 maj 2015, § 54, och föreslår att motionen
tillstyrks under ffirutsättning att rekommenderade riktlinjer implementeras och följs. Svaret
översänds till kommunstyrelsen.

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april 2015.
Vård- och omsorgsnämden har behandlat ärendet den 28 maj 2015, § 56, och föreslår
att motionssvaret godkänns samt översänder svaret till kommunstyrelsen.

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 maj 2015.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 10juni 2015, § 58, och föreslar att motionen
tillstyrks och att serviceförvaltningen serverar vegankost i grundskolan under flirutsättning att
vardnadshavares vegankostbeställning kontrolleras och går igenom samma process som övrig
specialkostbeställning och hänsyn tas till övriga punkter i tjänsteskrivelsen avseende
hänvisning om instans för rådgörande, information om risker och ekonomi. Förskolan
undantas eftersom livsmedelsverket inte har godkänt vegankost för förskolebarn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17juni 2015, § 68, och föreslar att
motionen tillstyrks med hänvisning till serviceförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Marcus Claesson (FP) fcireslar att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med
hänvisning till serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, om att erbjuda vegankost som
specialkost inom äldreomsorg och skola, dock ej i förskolan.

Ingemar Johansson (C) föreslar bifall på Marcus Claessons (FP) förslag.

Kajsa Hamnén (M) fiireslar att motionen avslås.

Ove Dröscher (S) föreslår att motionen ska bifallas.

Ulrika Frick föreslar bifall på Ove Dröschers (S) förslag.

Justerandes si~ / 11 Utdragsbestyrkande
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Beslutsgang
OrdfZ~randen konstaterar att det finns tre fl~rslag; dels Marcus Claessons (FP) fl5rslag, dels
Kajsa Hamnéns (M) fiirslag, dels Ove Dröschers (S) f~irslag. Ordf~5randen ställer fl5rslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Marcus Claessons (FP)
f~irslag.
Omröstning begärs och ska genomfiSras. Kommunstyrelsen utser Ove Dröschers (S) flirslag
att utgöra motfZ5rslag i huvudvotering.

Följande beslutsgang godkänns vid omröstningen:
Ja-röst ft5r Marcus Claessons (FP) flirslag.
Nej-röst fZ5r Ove Dröschers (S) f~irslag.

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Ove Dröschers (S)
förslag.

Ja-röster; Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (FP), Ilona Michalowski
(SD), Ingemar Johansson (C).

Nej-röster; Ove Dröscher (S), Stefan Gustafsson (5), Solveig Hallin (S), Ulrika Frick (MP),
Marie Lindqvist (V), Peter Berg Johnsson (KD),

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 176

KS 120115
Svar på motion (FP) om fler låneelcyklar också i Lindome, Kållered
och Balltorp

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles och Mölndals stad utökar och permanenterar projektet Bibliotekscykel,
genom att erbjuda låneelcyklar även vid de andra biblioteken, undantaget Balltorp, samt att
cyklarna kompletteras med större lastutrymme. Lanet föreslas dock inte inbegripa cykelhjälm
och reflexväst.

Ärendet
Folkpartiet Liberalerna i Mölndal, Elin Andersson och Glenn Grimhage, har skrivit en motion
den 23 februari 2015 till kommunfullmäktige angaende utökning, permanentering och
komplettering av projektet Bibliotekscykel. Projektet initierades av tekniska flirvaltningen och
sedan september 2014 har en elcykel funnits på stadsbiblioteket som går att låna med lånekort
i 3 dygn mot en deposition pa 300 kr. Syftet är att få mölndatsbor att prova elcykel innan de
eventuellt köper en egen, fl5r att upptäcka fi5rdelar och möjligheter med elcykeln och på sikt
ersätta fler vardagsbilresor med cykel. Detta stämmer väl överens med Vision Mölndal 2022,
där minst hälften av alla resor görs med hållbara färdmedel och bibliotekscykeln kompletteras
med andra typer av testcyklistprojekt och aktiviteter.

Projektet har utvärderats efter ett halvår och resultatet är positivt; cykeln har haft cirka 30
reservationer i kö sedan start, den uppskattas av lantagare och har även fått en del
uppmärksamhet i lokal och nationell media. Stadsbiblioteket ser positivt pa en fortsättning av
projektet och enhetscheferna vid biblioteken i Kållered och Lindome är positiva till att ocksa
de börjar lana ut elcykel pa samma sätt. Däremot anses Balltorps bibliotek inte ha kapacitet att
delta pa grund av platsbrist, kortare öppettider och större skolverksamhet.

Alla elcyklar ft5reslas att kompletteras med en fast cykelkorg. Det finns i dagsläget inte plats
ft5r till exempel ladcyklar i bibliotekens utrymmen. Däremot bör inte hjälm erbjudas i lanet,
pa grund av att den inte kommer att passa alla och det anses ohygieniskt, ej heller
reflexväst da risken är stor att den kommer f~irsvinna fort.

De nya cyklama fi5reslas att infl5rskaffas under sommaren 2015 ft~r att lanseras under
Trafikantveckan i september.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 25 februari 2015, § 37, och remitterar
motionen till tekniska nämnden för beredning.

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2015.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 4 maj 2015, § 39, och fiireslår att tillstyrka
motionen från Elin Andersson (FP) och Glenn Grimhage (FP) och att Mölndals stad utökar
projektet med Bibliotekscykel och att projektet blir permanent. Genom att erbjuda
låneelcyklar även vid de andra biblioteken, undantaget Balltorp, samt att cyklarna
kompletteras med större lastutrymme. Lånet föreslås dock inte inbegripa cykelhjälm och
reflexväst.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17juni 2015, § 69.

Förslag till beslut
Motionen tillstyrks och Mölndals stad utökar och permanenterar projektet Bibliotekscykel,
genom att erbjuda laneelcyklar även vid de andra biblioteken, undantaget Balltorp, samt att
cyklama kompletteras med större lastutrymme. Lanet fl5reslas dock inte inbegripa cykelhjälm
och reflexväst.

Beslutsgang
Ordffiranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 177

KS 197115
Svar på motion (SD) om installation av Iaddstationer för el- och
hybridbilar

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Iton nunslyaelsen Vo~J~jc.
Motionen avslas med hänvisning till stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet
Rune Nilsson (SD) föreslar i en motion den 23 mars 2015 att Mölndals stad ska begära av alla
entreprenörer, som önskar bygga parkeringshus i anslutning till köpcentra, att man ocksa ska
projektera för laddningsstationer för el- och hybridbilar i parkeringshusen.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 18juni 2015, § 69, och
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslar att motionen avslas med hänvisning till
stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Ilona Michalowski föreslar att motionen ska bifallas.

Beslutsgang
Ordföranden konstaterar att det finns tva förslag; dels Hans Bergfelts (M), dels Ilona
Michalowskis (SD). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hans Bergfelts (M) förslag.

Expedieras till
Kommunstyrelsen ~ ~c,~y~rnL)

Justerandes sign 15 Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLLe Mölndals stad Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 178

KS 207/12
Svar på motion (V) om avsiktsförklaring kring en eventuell fysisk
sammankoppling av projekten Mölndals centrum och
Forsåkerområdet

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till det arbete som pagar.

Ärendet
Marie Lindqvist (V) föreslår i en motion den 23 maj 2012 att kommunfullmäktige avger en
avsiktsförklaring vad gäller intentionerna med en eventuell fysisk sammankoppling av
projekten Mölndals centrum och Forsåkersområdet, samt att Mölndals stad ska arbeta utifran
en sadan avsiktsfl5rklaring.

Mölndals stad genomför tva stora projekt vad gäller utveckling av områdena Mölndals
centrum och Forsåkersomradet, och dessa projekt utvecklas pa olika hall och av olika grupper
av tjänstemän och politiker. Motionären menar att man inte ser en helhet i intentionerna vad
gäller en eventuell fysisk sammankoppling av de tva projekten.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16juni 2015, § 71.

Förslag till beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till det arbete som pagar.
Beslutsgang
Ordföranden fragar om förslag till beslut kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~ Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 179

KS 277115
Social- och arbetsmarknadsnämndens åtgärder med anledning av
befarat budgetöverskridande 2015

Beslut
Informationen om social- och arbetsmarknadsnämdens atgärder fi5r att nå ekonomisk balans
noteras. Kommunstyrelsen konstaterar att nämnden fi5ljer stadens styrprinciper.

Ärendet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 3,8 mnkr inkl.
neutralisering för arbetsgivaravgifter för helaret 2015. Enligt stadens ekonomiska
styrprinciper ska fl5rvaltningschef i samband med presentation av ekonomiska rapporter
förklara prognostiserad budgetavvikelse. Visar rapporten ett befarat och väsentligt underskott
mot budget eller negativa avvikelser fran av fullmäktige beslutade indikatorvärden ska
flirvaltningschefen, senast inför nämndens nästkommande möte, lämna förslag till åtgärder så
att balans uppnås senast inom pågående budgetår. Med väsentligt underskott menas en
avvikelse som uppgår till minst 2,0 mnkr eller 0,5 % av nämndens kommunbidrag.

Nämnden ska vid sitt påföljande sammanträde besluta om de förslag som lagts fram av
fl5rvaltningschefen. Beslutet ska leda till att nämndens verksamhet halls inom budgeterat
ekonomiskt utrymme och att indikatorvärden uppnås snarast möjligt. Om nämnden har ett
eget kapital kan det övergångsvis få utnyttjas. Nämndens beslut om atgärder ska anmälas till
kommunstyrelsen för kännedom. Då det finns gällande restriktioner för att använda eget
kapital, ska nämnden begära kommunstyrelsens tillstand.

Förvaltningschefen är skyldig att i protokollet ge sin mening tillkänna i fraga om förslag som
bedöms leda till underskott jämfört med budget. Detta protokoll ska anmälas till
kommunstyrelsen för kännedom.

Förvaltningen lämnar förslag pa besparingar mellan 4,7-5,9 mnkr under 2015. Utöver dessa
pågår fler åtgärder som ej kostnadsberäknats. En del av besparingarna kanske inte hinner ge
effekt 2015, men däremot 2016.

Ärendets behandling
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 april 2015.
Social- och arbetsmarknadsnämden har behandlat ärendet den 29 april 2015, § 51, och
föreslar att föreslagna åtgärder av befarat prognosunderskott godkänns. Informationen kring
den ekonomiska situationen överlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17juni 2015, § 70.

Justerandes sign 1 Utdragsbestyrkande
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Mölndals stad

Förslag till beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-08-26

Informationen om social- och arbetsmarknasdnämndens atgärder fZ~r att nå ekonomisk balans
noteras. Kommunstyrelsen konstaterar att nämnden fi5ljer stadens styrprinciper.

Beslutsgång
Ordföranden fragar om förslag till beslut kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Social- och arbetsmarknadsnämnden, ekonomiavdelningen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 180

KS 273/15
Justering av avgiftsnivåer för maxtaxa

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att justera maxtaxan från och med den 1 oktober 2015 enligt
Förordning om statsbidrag (2001:160) till kommuner som tillämpar maxtaxa inom fl5rskola
och fritidshem, samt att maxtaxan arligen justeras genom indexuppräkning enligt samma
f~5rordning.

Ärendet
Förordningen om statsbidrag (2001:160) till kommuner som tillämpar maxtaxa inom flirskola
och fritidshem har ändrats. Ändringen innebär att inkomsttaket indexeras, vilket sannolikt
kommer leda till att den maximala avgiftsnivan höjs varje år. De nya avgiftsnivåerna bör
tillämpas fran och med den 1juli 2015. De nya avgiftsnivåerna innebär att statsbidraget även
kommer minskas i motsvarande omfattning.

Ärendets behandling
Skolfi5rvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2015.
Skolnämden har behandlat ärendet den 6 maj 2015, § 46, och föreslar att kommunfullmäktige
justerar maxtaxan från och med den 1juli 2015 enligt Förordning om statsbidrag
(2001:160) till kommuner som tillämpar maxtaxa inom fiirskola och fritidshem, samt att
maxtaxan årligen justeras genom indexuppräkning enligt samma ffirordning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17juni 2015, § 71.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att justerar maxtaxan fran och med den 1 oktober 2015 enligt
Förordning om statsbidrag (2001:160) till kommuner som tillämpar maxtaxa inom flirskola
och fritidshem, samt att maxtaxan arligen justeras genom indexuppräkning enligt samma
flirordning.

Beslutsgang
OrdR~randen frågar om R~rslag till beslut kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~ Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 181

KS 259/15
Regionalt energikontor - synpunkter på verksamhet och framtida
organisation

Beslut
Kommunstyrelsen översänder stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som eget svar på
inkommen skrivelse rörande framtiden för Hallbar utveckling Väst.

Ärendet
Det samordningsarbete som Hallbar utveckling Väst uffl5r är ett stort stöd f~5r de kommunala
energi- och klimatrådgivarna, inte minst för kommuner som Mölndals stad där rådgivaren är
ensam i sin roll. Via samordningen sker ett mycket värdefullt erfarenhetsutbyte mellan
kommunerna i form av gemensamma utbildningar, nätverksträffar, studiebesök samt
energirådgivningsaktiviteter riktade till olika målgrupper. Manga utatriktade
energirådgivningsaktiviteter bli betydligt enklare och mer ekonomiska att genomföra om man
genomför dem i samarbete mellan olika kommuner. Några exempel på projekt som har
genomförts i samarbete mellan kommunerna är gemensam monter på olika mässor,
gemensamma annonser och utskick, samordnad rådgivning till bostadsrättsföreningar, riktad
radgivning till fastighetsägare med större oljepannor samt energiaktiviteter i grundskolan.

Hallbar utveckling Väst administrerar dessutom ett digitalt forum för erfarenhetsutbyte mellan
länets kommunala energi- och klimatrådgivare samt en mentorverksamhet till stöd för
nyanställda radgivare. Nyttan med Hallbar utveckling Västs samordningsverksamhet är alltså
stor. För den kommunala energi- och klimatradgivningen i Mölndals stad är det av högsta vikt
att det regionala energikontoret Hållbar utveckling Väst även fortsättningsvis får finnas kvar
som en regional stödstruktur.

Däremot känns det mindre viktigt vem som formellt står som huvudman för energikontoret i
stället för Dalslandskommunernas kommunalförbund. Om något av de övriga delregionala
kommunalförbunden är villiga att åta sig huvudmannaskapet, sa är det en lösning som stöds
av Mölndals stad. Om huvudmannafragan far sin lösning, så kan Hallbar utveckling Väst även
fortsättningsvis erhålla det ekonomiska stödet fran Energimyndigheten för
samordningsarbetet. Därmed anser Mölndals stad inte att det finns något behov att
delfinansiera samordningsverksamheten även med kommunala medel.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 maj 2015, § 65, och föreslar att
ärendet remitteras till stadsledningsförvaltningen för kompletterande svar på de frågor som
ställs i förfrågan.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2juni 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17juni 2015, § 73.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
© Mölndals stad Kommunstyrelsen

7 Sammanträdesdatum
2015-08-26

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ft5reslår att översända stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som
eget svar pa inkommen skrivelse rörande framtiden f~5r Hallbar utveckling Väst.

Beslutsgang
Ordf~iranden fragar om fl5rslag till beslut kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Dalsiandskommunernas kommunalfl5rbund, via e-post till jenny.christensen@dalsland.se

/
Justerandes sign / Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~ Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 182

KS 245/15
Fastställande av avgift för kopia av allmän handling för
Tolkförmedling Väst

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Toikförmedling Väst får ta ut avgifter för kopior av
allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordning (1992:191).

Ärendet
Toikförmedling Väst behöver ett formellt beslut om avgifter för kopior av allmänna
handlingar, för att med lagligt stöd kunna ta ut sådana avgifter. Av Avgiftsförordning
(1992:19 1) framgår vilka avgifter statliga myndigheter får ta ut för utlämnande av handlingar.
Toikförmedling Väst bör tillämpa samma avgift.

Ärendets behandling
Tolkförmedlingen Västs tjänsteutlatande den 19 mars 2015.
Tolkförmedlingen Västs sammanträdesprotokoll 17 april 2015, § 177, föreslar att
medlemmarnas fullmäktige beslutar att Tolkförmedling Väst får ta ut avgifter för kopior av
allmänna handlingar i enlighet med vad som framgar av Avgiftsförordning (1992:19 1).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17juni 2015, § 74.

Förslag till beslut
Ilona Michalowski (SD) föreslar avslag pa att Tolkförmedling Väst får ta ut avgifter för
kopior av allmänna handlingar.

Marcus Claesson (FP) föreslar att bifall pa kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgang
Ordföranden konstaterar att det finns tva förslag; dels Ilona Michalowski (SD) förslag, dels
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

//
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~ Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 183

KS 272115
Skolnämndens begäran att få nyttja 4,0 mnkr av eget kapital och
informera om åtgärder med anledning av befarat underskott

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att skolnämnden får nyttja 4,0 mnkr av eget kapital.
Informationen noteras om skolnämndens atgärder fi5r att nå ekonomisk balans.

Ärendet
Skolfiirvaltningen prognostiserar ett underskott pa 7,9 mnkr inkl. neutralisering av
arbetsgivaravgifter flir helåret 2015.

Enligt stadens ekonomiska styrprinciper ska flirvaltningschef i samband med presentation av
ekonomiska rapporter f?irklara prognostiserad budgetavvikelse. Visar rapporten ett befarat och
väsentligt underskott mot budget eller negativa avvikelser från av fullmäktige beslutade
indikatorvärden ska fl5rvaltningschefen, senast infZ~r nämndens nästkommande möte, lämna
fi5rslag till åtgärder så att balans uppnas senast inom pågående budgetår. Med väsentligt
underskott menas en avvikelse som uppgar till minst 2 mnkr eller 0,5 % av nämndens
kommunbidrag.

Nämnden ska vid sitt påffiljande sammanträde besluta om de förslag som lagts fram av
flirvaltningschefen. Beslutet ska leda till att nämndens verksamhet hålls inom budgeterat
ekonomiskt utrymme och att indikatorvärden uppnas snarast möjligt. Om nämnden har ett
eget kapital kan det övergangsvis få utnyttjas. Nämndens beslut om atgärder ska anmälas till
kommunstyrelsen för kännedom. Da det finns gällande restriktioner fl5r att använda eget
kapital, ska nämnden begära kommunstyrelsens tillstand.

Förvaltningschefen är skyldig att i protokollet ge sin mening tillkänna i fraga om förslag som
bedöms leda till underskott jämfört med budget. Detta protokoll ska anmälas till
kommunstyrelsen för kännedom.

Förvaltningen lämnar förslag på besparingar pa 2,0 mnkr under 2015. Utöver dessa begärs att
få nyttja 4,0 mnkr av eget kapital.

Ärendets behandling
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 april 2015.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 6 maj 2015, § 44.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17juni 2015, § 75, och föreslar att
kommunstyrelsen godkänner att skolnämnden får nyttja 4,0 mnkr av eget kapital.
Informationen noteras om sko lnämndens åtgärder för att nå ekonomisk balans.

Juste andes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~ Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

Förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (FP) och Ingemar Johansson (C)
fi5reslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå skolnämndens framställan att fa nyttja eget
kapital då stadens styrprinciper som fastställt av kommunfullmäktige den 18 december 2013
inte har fl5ljts.

Ulrika Frick (MP), Marie Lindqvist (V) och Stefan Gustafsson (5) f~5reslår bifall pa
kommunstyrelsens arbetsutskotts flirslag.

Beslutsgang
Ordfi5randen konstaterar att det finns tva flirslag; dels Hans Bergfelts (M) m.fl. R5rslag, dels
kommunstyrelsens arbetsutskotts f&slag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen;
Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej-röst för Hans Bergfelts (M) m.fl. förslag.

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.

Ja-röster; Ove Dröscher (5), Stefan Gustafsson (5), Solveig Hallin (S), Ulrika Frick (MP),
Marie Lindqvist (V), Peter Berg johnsson (KD),
Nej-röster; Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (FP), hona Michalowski
(SD), Ingemar Johansson (C).

Expedieras till
Skolnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ Mölndals stad Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 184

KS 282/15
Avgiftstaxa familjerådgivningen 2015

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrlesen föreslar fullmäktige att fastställa avgiften för besök hos stadens
familjeradgivning till 300 kr per besök att gälla fran och med den 1 oktober 2015.

Vidare föreslås fullmäktige besluta att uppdra åt social- och arbetsmarknadsnämnden att
utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar till taxan.

Ärendet
Kommunerna ansvarar sedan 1995 att familjerådgivning finns tillgängligt. Ansvaret regleras i
Socialtjänstlagen 5 kap 3. Under vissa tidsperioder har staden haft avtal med privata
entreprenörer som drivit familjeradgivning för invanarna inom Mölndals stad. Dåvarande
arbets- och familjestödsnämnden beslutade i april 2008 att ta över verksamheten i kommunal
regi när avtalen med de privata entreprenörerna succesivt upphörde.

Ärendets behandling
Social- och arbetsmarknadsfZ5rvaltningens tjänsteskrivelse den 14 april 2015.
Social- och arbetsmarknadsnämden har behandlat ärendet den 29 april 2015, § 49.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 juni 2015, § 76.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslar fullmäktige att fastställa avgiften för besök hos
stadens familjerådgivning till 300 kr per besök att gälla fran och med den 1 oktober 2015.

Vidare föreslas fullmäktige besluta att uppdra at social- och arbetsmarknadsnämnden att
utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar till taxan.

Beslutsgang
Ordföranden fragar om förslag till beslut kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 185

KS 301115
Plan för uppföljning av intern kontroll 2015

Beslut
Stadsledningsffirvaltningens fi5rslag till intern kontroliplan 2015 godkänns.

Ärendet
Enligt stadens reglemente fZ~r intern kontroll ska nämnderna varje ar anta en särskild plan fl~r
uppfZ5ljning av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har en särställning genom sitt
övergripande tillsynsansvar i kombination med det egna verksamhetsomradet. Detta ärende
avser godkännande av planen ft5r uppfl5ljning av den interna kontrollen inom
stadsledningsförvaltningens verksamhetsområde inklusive tillsynen av hur den interna
kontrollen fungerar i stadsgemensamma processer.

Ärendets behandling
Stadsledningsfl5rvaltningens tjänsteskrivelse den 3juni 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17juni 2015, § 77.

Förslag till beslut
Stadsledningsflirvaltningens förslag till intern kontroliplan 2015 godkänns.

Beslutsgang
Ordföranden fragar om förslag till beslut kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Stadsledningsflirvaltningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~ Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 186

KS 303115
Godkännande av lokal- respektive blockhyresavtal för gruppbostad
i Fågelsten

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner det R~res1agna lokal- respektive blockhyresavtalet och
bemyndigar fastighetschefen pa stadsledningsförvaltningen att teckna de bada hyresavtalen.

Ärendet
Av lokalresursplanen 2015 framgar att vård- och omsorgsfl5rvaltningen har ett behov av saväl
grupp- som servicebostäder de kommande aren. Förutom en ökad efterfrågan så finns även ett
behov av att avveckla ett antal gruppbostäder i Rävekärrsområdet eftersom dessa inte
uppfyller gällande myndighetskrav.

1 Fågelstensområdet, på flyttfågelvägen 4-6, finns i gällande detaljplan en tomt som möjliggör
uppft5randet av en förskola och en gruppbostad. Förskolan som staden byggt och förvaltar är
sedan ett antal år tillbaka i full drift, medan den kvarvarande delen av tomten är obebyggd.

Stadsledningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har i gemensam skrivelse till
Mölndalsbostäder AB begärt att bolaget fl5rvärvar marken av staden och uppför en
gruppbostad som staden sedan hyr. Kommunstyrelsens planeringsutskott har ställt sig positivt
till den begärda markanvisningen och i dagsläget är det bara själva avstyckningen som ska bli
klar innan en marköverlatelse till Mölndalsbostäder AB kan ske.

De tillkommande bostäderna i Fågelsten finns ocksa redovisade i lokalresursplanen, och den
kostnadsökning som uppstår för vård- och omsorgsförvaltningen är beaktad i gällande
budget/plan för 2015-2017.

Ärendets behandling
Stadsledningsfl5rvaltningens tjänsteskrivelse den 8juni 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17juni 2015, § 80, och föreslar att
ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner det föreslagna lokal- respektive blockhyresavtalet och
bemyndigar fastighetschefen på stadsledningsfi5rvaltningen att teckna de bada hyresavtalen.

Marcus Claesson (FP) föreslår bifall pa förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsgang
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Mölndalsbostäder AB, yard- och omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 187

KS 289115
Remissvar Västra Götalands läns Regionala Bredbandsstrategi

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till innehallet i handlingen Bredbandsstrategi 2.0 fZ5r
Västra Götalands län med beaktande av bedömningarna nedan och med en komplettering
enligt fl5ljande:

- Mal och delmål som avser överföringshastigheter behöver förtydligas med att de avser
nedströms respektive uppströms under högtrafik.

- Strategin borde kompletteras med begreppet ‘~datamängder” med förklaring och
maluppsättning med delmål. Utanför tätorter med tradlösa uppkopplingar rader i dagsläget
stora kapacitetsbrister som behöver atergärdas.

- Västra Götalandsregionens invånare skulle vinna som mest pa om ökad täckning och ökad
datamängder prioriteras upp, istället för ännu högre hastigheter utöver 30/10 Mbit/s under
högtrafik.

Ärendet
Västra Götalandsregionen har i en handling den 12 mars 2015 tagit fram ett förslag till
bredbandsstrategi för Västra Götalands län som man nu remiterat till länets kommuner.

Den regionala visionen med denna bredbandsstrategi är att skapa förutsättningar till att vara
bäst i Sverige gällande att na regeringens bredbandsmal till ar 2020 samt att vara i världsklass
på att använda digitaliseringens möjligheter.

Kommunerna har en viktig roll i bredbandsarbetet. Det finns en lang rad atgärder som de kan
göra för att underlätta utbyggnaden. Till stor del handlar det om administrativa åtgärder som
samordning av grävande aktörer, att ha smidig hantering av grävtillstånd, ledningsrätt och
bygglov.

Remisstiden för yttrandet över detta förslag till bredbandsstrategi var satt till den 12juni 2015
vilket innebär att staden inte har svarat inom angiven tidsram. Anledningen till förseningen är
att remissen inte skickades i vedertagen ordning till GR-kommunernas officiella e
postadresser och därför inkom för sent. Mölndals stad har ända beslutat svara på remissen.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30juni 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 augusti 2015, § 83.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till innehållet i handlingen Bredbandsstrategi 2.0 1~5r
Västra Götalands län med beaktande av bedömningarna nedan och med en komplettering
enligt ffiljande:

- Mal och delmål som avser överföringshastigheter behöver fl5rtydligas med att de avser
nedströms respektive uppströms under högtrafik.

- Strategin borde kompletteras med begreppet “datamängder” med fZ5rklaring och
maluppsättning med delmål. Utanf~5r tätorter med tradlösa uppkopplingar råder i dagsläget
stora kapacitetsbrister som behöver atergärdas.

- Västra Götalandsregionens invånare skulle vinna som mest pa om ökad täckning och ökad
datamängder prioriteras upp, istället fl~r ännu högre hastigheter utöver 30/10 Mbit/s under
högtrafik.
Beslutsgang
Ordffiranden fragar om fi5rslag till beslut kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Västra Götalandsregionen, Regionsutvecklingssekretariatet, Norra Hamngatan 14, Box 1091,
405 23 Göteborg

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 188

KS 318115
Förslag till utvidgning av verksamhetsområde för Mölndals stads
allmänna VA-anläggning

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Utvidgning av verksamhetsomradet fi5r Mölndals stads allmänna vatten- och
avloppsanläggning med totalt 78 fastigheter inom Heljeredsområdet, Annestorp,
Spinnmästarevägen, område vid Svartmossevägen samt omrade utmed Annebergsvägen
godkänns. Vilka nyttigheter som berör respektive fastighet framgår av kartbilagor 1-5.

Ärendet
Den allmänna VA-anläggningens verksamhetsomrade är det omrade inom vilket
vattenflirsörjning och/eller bortledande av avlopp har ordnats eller ska ordnas. Brukningsrätt
och avgiftsskyldighet fl5religger inom verksamhetsomradet. Huvudman ft~r allmän VA-
anläggning är därfi5r skyldig att låta ägare till fastighet inom verksamhetsomradet bruka
anläggningen, medan ägare av fastighet inom området ska betala avgifter till VA
huvudmannen om fastigheten behöver anordningar fi5r vatten och/eller avloppsflirsörjning.

Ärendets behandling
Tekniska fi5rvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2015.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 8juni 2015, § 52.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 augusti 2015, § 84.

Förslag till beslut
Utvidgning av verksamhetsomradet fl5r Mölndals stads allmänna vatten- och
avloppsanläggning med totalt 78 fastigheter inom Heljeredsomradet, Annestorp,
Spinnmästarevägen, omrade vid Svartmossevägen samt omrade utmed Annebergsvägen
godkänns. Vilka nyttigheter som berör respektive fastighet framgar av kartbilagor 1-5.

Beslutsgang
Ordföranden fragar om förslag till beslut kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign 4 Utdragsbestyrkande
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§ 189

KS 366115
Sammanträdespian 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och komm u nstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdespian 2016 för kommunfullmäktige godkänns.

Ärendet
Förteckning över sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av
respektive instans.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens förslag till sammanträdesdagar, den 10 augusti 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 augusti 2015, § 86.

Förslag till beslut
1. Sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige godkänns.
2. Sammanträdespian 2016 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
godkänns.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i punkt 1.

Beslutsgang
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 190

KS 367115
Generell rättegångsfullmakt för stadsdirektör och stadsjurist

Beslut
Stadsdirektören Hakan Ahiström, stadsjuristen Henriette de Maré och stadsjuristen Josefin
Ludvigsson, eller den någon av dem vid varje tillfälle utser i sitt ställe, ges fullmakt att var
sig;

1. väcka, utfZ~ra, fullflulja och bevaka stadens talan i alla de fall då stadens rätt kommer ifraga
vid samtliga domstolar, övriga myndigheter och inrättningar,

2. bevaka stadens rätt även utom domstol i flirekommande fall, ta emot delgivningar av
stämningar, kallelser och andra handlingar av olika slag på stadens vägnar, utf~5ra och bevaka
stadens talan vid konkurser, ta emot och kvittera stadens tillkommande värdehandlingar och
kontanta medel samt anta eller förkasta flirlikning i nämnda mål eller ärenden.

Fullmakten gäller fr.o.m den 1 oktober 2015 t.o.m den 31 december 2018. Kommunstyrelsens
tidigare beslut den 6 mars 2013, § 74, angående generell rättegångsfullmakt för Håkan
Ahlström, Henriette de Maré och Lotta Åström upphör att gälla den 30 september 2015.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2013, § 74, att ge kommundirektören Hakan
Ahlström, stadsjuristen Henriette de Maré och kommunjuristen Lotta Åström fullmakt att
företräda staden i rättsliga sammanhang. Da Lotta Åström slutat sin anställning och Josefin
Ludvigsson anställts som ny stadsjurist behöver den gamla fullmakten aterkallas och ersättas
med en ny.

För att undvika att beslut om inaktuella fullmakter fortfarande juridiskt sett är giltiga bör
fullmakten tidsbegränsas. Därför föreslas en tidsbegränsning som motsvarar återstoden av
innevarande mandatperiod. Att fullmakten föreslas börja gälla först den 1 oktober 2015 beror
på att Josefin Ludvigsson inte tillträder sin tjänst som stadsjurist förrän da. Fullmakten har
också uppdaterats med ny titulatur.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 augusti 2015, § 87.

Förslag till beslut
Stadsdirektören Hakan Ahlström, stadsjuristen Henriette de Maré och stadsjuristen Josefin
Ludvigsson, eller den någon av dem vid varje tillfälle utser i sitt ställe, ges fullmakt att var för
sig;
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1. väcka, utfi5ra, fullfifija och bevaka stadens talan i alla de fall da stadens rätt kommer ifraga
vid samtliga domstolar, övriga myndigheter och inrättningar,

2. bevaka stadens rätt även utom domstol i fi5rekommande fall, ta emot delgivningar av
stämningar, kallelser och andra handlingar av olika slag pa stadens vägnar, utfl5ra och bevaka
stadens talan vid konkurser, ta emot och kvittera stadens tillkommande värdehandlingar och
kontanta medel samt anta eller fi5rkasta fi5rlikning i nämnda mål eller ärenden.

Fullmakten gäller fr.o.m den 1 oktober 2015 t.o.m den 31 december 2018. Kommunstyrelsens
tidigare beslut den 6 mars 2013, § 74, angående generell rättegångsfullmakt för Håkan
Ahiström, Henriette de Maré och Lotta Åström upphör att gälla den 30 september 2015.

Beslutsgang
Ordfi5randen fragar om fl5rslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till
Håkan Ahlström, Henriette de Maré, Josefin Ludvigsson

Utdragsbestyrkande
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§ 191

KS 368/15
Ny tillhörighet för Mölndals stads informationscentral

Beslut
Verksamheten inom stadshusets informationscentral organiseras under servicefZ5rvaltningen
istället f~5r stadsledningsfl5rvaltningen.

Ärendet
Mölndals stads informationscentral är idag en del av kommunikations- och kanslienheten
inom stadsledningsf&valtningen. Informationscentralens huvuduppgifter är att välkomna
besökare till stadshuset, ge information till externa och interna besökare, samt att fungera som
filial till stadens turistbyrå. Trots ett ständigt pagaende utvecklingsarbete har personalen i
informationscentralen svårt att känna tillhörighet till den övriga enheten. Kopplingar till övrig
verksamhet finns inom vissa områden, men den huvudsakliga uppgiften är att ge god service
till interna och extema besökare.

Övrig intern service i stadshuset, som till exempel vaktmästeritjänster, caféverksamhet och
städning, köps in från stadshusservice inom servicefi5rvaltningen. Enheten har en chef på plats
i stadshushallen och övrig personal finns runtomkring. Andra positiva effekter är bättre
flirutsättningar ft5r personalen att känna tillhörighet med sina kollegor samt en större
flexibilitet i arbetsgruppen. Redan idag finns det ett samarbete mellan informationscentralen
och stadshusservice, till exempel vid korttidsfrånvaro eller avtackningar och andra event i
stadshushallen. En sammanslagning av dessa två verksamheter skulle kunna bidra till minskad
sårbarhet, ökade möjligheter till kompetensutveckling och arbetsrotation f?ir personalen och
möjlighet till effektivare bemanning och schemaläggning.

Med syfte att få ett bättre verksamhetsfokus genom att renodla verksamheterna inom
kommunikations- och kanslienheten samt stadshusservice f~5reslas att informationscentralen
organiseras inom servicefl5rvaltningen.

Förvaltningschefen pa serviceffirvaltningen har även ett uppdrag att genomf&a
omvärldsbevakning kring hur andra kommuner och organisationer jobbar flir att pa bästa sätt
möta sina kunder, en central del i informationscentralens verksamhet.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 augusti 2015, § 88 och flireslar
att verksamheten inom stadshusets informationscentral organiseras under servicefZ~rvaltningen
istället f~ir stadsledningsfiirvaltningen. Syftet är att få ett större fokus pa serviceperspektivet i
informationscentralens verksamhet. De positiva effekter som detta medför är bland annat;

större fokus på god intern och extern service, bättre förutsättningar för personalen att känna
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tillhörighet i en serviceorganisation, minskad sarbarhet och en starkare koppling till
utvecklingen av stadens kundfokus i ett langs iktigt perspektiv.

Förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) flireslår att verksamheten inom stadshusets informationscentral organiseras
under servicefl5rvaltningen istället ffir stadsledningsfl5rvaltningen.

Beslutsgang
Ordfliranden fragar om Hans Bergfelts (M) förslag till beslut kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Servicefl5rvaltningen, stadsledningsflirvaltningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

40



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~ Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 192

KS 370115
Begäran om omprioritering mellan inventarieanslag

Beslut
Att omprioritera 0,1 respektive 0,1 mnkr fran de allmänna inventarieanslagen ft5r
lokalf~5rsörjningen respektive arbetsutskottets övriga verksamhetsområden samt 1,0 mnkr från
anslaget avseende IT-strategi till serviceutskottets inventarieanslag fi5r att skapa utrymme ft~r
att finansiera de inköp som rör inventarier i stadshuset ar 2015. Servicefl5rvaltningen får ett
utökat ansvar flir att prioritera, planera och fatta beslut om inventarieinköpen i stadshuset.

Ärendet
Bakgrunden är att servicefl~rvaltningen nu fi5reslas samordna och sköta inköp av inventarier
till stadshuset fl5r att säkerställa att det finns en enhetlighet och medveten prioritering vid
behov av inventarieinköp fi5r stadshuset. Förvaltningarna har signalerat fl5r olika behov av
f~irändringar i stadshuset och det rader en del oklarheter om vem som fattar beslut och i vilken
takt inventarier ska inköpas eller bytas ut. Vid stadshusets tillbyggnad skedde ett samordnat
inventarie inköp för att ge byggnaden en enhetlighet. Tidigare Samfast och senare
servicefiirvaltningen har därefter haft hand om omflyttningar av möbler ur det bestand som
inflirskaffades i samband med tillbyggnaden, i viss mån har de också varit engagerade i eller
statt för nyinköp. Inom delar av kommunstyrelsens verksamhetsområden har
inventarieanslagen varit fördelade mellan enheterna och föreslas nu att läggas över pa
serviceförvaltningen.

1 år är behovet ovanligt stort da IT-avdelningen har flyttat fran stadshuset och tagit med sig
samtliga möbler till nya lokaler samt att juridik- och upphandlingsenheten och
överförmyndarverksamheten har flyttat in där de tidigare satt.

Överförmyndarverksamheten har ocksa pa grund av samlokalisering med andra kommuner ett
behov av en utökning av inventarier da det blir en utökning av anställda. Dock kommer en
stor del av dessa driftkostnader (för investeringarna) att finansieras av externa intäkter från
övriga kommuner framöver. Ekonomiavdelningen har ett behov att på grund av en ohälsosam
arbetsmiljö köpa in inventarier till sitt kontorslandskap. Med anledning av det omfattande
behovet i år föreslås förutom respektive enhets inventarieanslag att även en del att IT
strategins inventarieanslag flyttas över da dessa inte bedöms behövas i den omfattning man
tidigare trott.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 augusti 2015, § 89.

Förslag till beslut
Att omprioritera 0,1 respektive 0,1 mnkr fran de allmänna inventarieanslagen för
lokalförsörjningen respektive arbetsutskottets övriga verksamhetsområden samt 1,0 mnkr från
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anslaget avseende IT-strategi till serviceutskottets inventarieanslag fl5r att skapa utrymme fl5r
att finansiera de inköp som rör inventarier i stadshuset år 2015. ServicefZ5rvaltningen får ett
utökat ansvar fi5r att prioritera, planera och fatta beslut om inventarieinköpen i stadshuset.

Beslutsgang
Ordfl5randen frågar om f~5rs1ag till beslut kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Stadsledningsförvaltningen, serviceflirvaltningen, kultur- och fritidsfl5rvaltningen, tekniska
förvaltningen, skolfl5rvaltningen, stadsbyggnadsflirvaltningen, miljöförvaltningen,
utbildningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
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§ 193

KS 371115
Begäran om nyttjande av eget kapital

Beslut
Stadsledningsfi5rvaltningen får nyttja 107 000 kronor från eget kapital fi5r utbildningsinsatser
samt ft~r utveckling av metoder och riktlinjer i arbetet med att infl5ra en modell fi5r
medborgardialog i Mölndal.

Ärendet
Stadsledningsffirvaltningen har ett samordningsansvar f~5r fullmäktigemålet, “Mölndalsbornas
möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att ta ansvar fl5r stadens utveckling
ska öka”. En del i arbetet fl5r att nå malet är att ta fram riktlinjer och metoder fZ5r hur Mölndals
stad ska utveckla dialogen med medborgare.

Stadsledningsfl5rvaltningen leder en arbetsgrupp vars uppdrag är att;

- ta fram principer och riktlinjer ft5r hur medborgardialog ska genomf~5ras i Mölndals stad,
- fi5resla hur arbetet med medborgardialog bör organiseras,
- utarbeta en plan för intern utbildning och förankring av det framtida arbetet med
medborgardialog.

Medborgardialog fördjupar demokratin genom medborgarnas synpunkter på aktuella fragor.
Dialogen låter de förtroendevalda lyssna av opinioner och förslag. Medborgardialog handlar
oftast om saker som kräver politiska beslut. De förtroendevalda är därför självklara deltagare i
dialogen och mottagare av det som sägs. Medborgardialogen skiljer sig fran brukardialogen,
som mer eller mindre ständigt pagar i verksamheterna mellan brukare och tjänstemän.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 augusti 2015, § 90.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningen far nyttja 107 000 kronor från eget kapital för utbildningsinsatser
samt för utveckling av metoder och riktlinjer i arbetet med att införa en modell för
medborgardialog i Mölndal.

Beslutsgang
Ordföranden fragar om förslag till beslut kan antas och finner att sa sker.
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Expedieras till
Stadsledningsfc5rvaltningen, ekonomiavdelningen
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§ 194

KS 228115
Begäran om att avbryta planuppdrag för bostäder inom Delbanco 1,
Delbancogatan 1-3

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avbryta tidigare planuppdrag flir bostäder inom Delbanco 1,
Delbancogatan 1-3.

Ärendet
Kommunstyrelsen gav den 29 april 2015, § 112, stadsbyggnadsfi5rvaltningen i uppdrag att
pabörja ett planarbete fl5r bostäder inom Delbanco 1, Delbancogatan 1-3.

Ett nytt planuppdrag behöver tas fram då planområdet behöver utökas och även omfatta
möjligheten att uppfl5ra ett gruppboende m.m. inom del av Stensjön 1:54. På fastigheten
Stensjön 1:54, som ägs av staden, finns idag naturmark samt en hemvärnsgård.

Stadsbyggnadsfl5rvaltningen bedömer att det blir tydligare f~r allmänheten och andra berörda
om en formell omstart med ett nytt planuppdrag genomf&s. Begäran om nytt planuppdrag
kommer att läggas fram till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsfl5rvaltningens tjänsteskrivelse den 9juni 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16juni 2015, § 60.

JÄV
Marcus Claesson (FP) deltar inte i handläggningen av detta ärende p.g.ajäv.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avbryta tidigare planuppdrag för bostäder inom Delbanco 1,
Delbancogatan 1-3.

Beslutsgang
Ordföranden fragar om planeringsutskottets förslag kan antas och finner att sa sker.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

45



0 Mölndals stad
7

Expedieras till
Mölndalsbostäder AB, planeringsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-08-26

Justerandes Utdragsbestyrkande

46



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
ø Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 195

KS 337115
Begäran om planuppdrag för bostäder m.m. inom Delbanco 1 och
del av Stensjön 1:54

Beslut
Stadsbyggnadsfl5rvaltningen får i uppdrag att upprätta en detaljplan flir bostäder m.m. inom
fastigheterna Delbanco 1 och del av Stensjön 1:54, flirutsatt att ett samarbetsavtal tecknas.

Ärendet
Mölndalsbostäder AB inkom den 13 december 2012 med en begäran om planbesked ft5r
fastigheten Delbanco 1. Ett positivt planbesked gavs 19 februari 2013. Ärendet fick beslut om
planuppdrag av kommunstyrelsen den 29 april 2015. För att möjliggöra en utökning av
planområdet har ärendet begärts att dras tillbaka f~ir att även omfatta möjligheten att uppfi5ra
gruppboende m.m. på del av fastigheten Stensjön 1:54.

Fastigheten Delbanco 1, som ägs av Mölndalsbostäder AB, är idag bebyggd med tva
trevånings flerfamiljshus och ett miljöhus. På den västra delen av fastigheten finns en lek-

samt en grillplats i natur. Parkering sker pa tva områden som är placerade i den norra samt i
den södra delen av fastigheten. Mölndalsbostäder flireslar en ft5rtätning pa fastigheten med två
attavanings punkthus, sammanlagt ca 50 lägenheter. Planerad upplatelseform är hyresrätt.

På fastigheten Stensjön 1:54, som ägs av staden, finns idag naturmark samt en hemvärnsgard
som avses att delvis ersättas av ett gruppboende m.m.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9juni 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16juni 2015, § 61.

JÄV
Marcus Claesson (FP) deltar inte i handläggningen av detta ärende p.g.ajäv.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar at stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för
bostäder m.m. inom fastigheterna Delbanco 1 och del av Stensjön 1:54, förutsatt att ett
samarbetsavtal tecknas.

Beslutsgang
Ordföranden fragar om planeringsutskottets förslag kan antas och finner att sa sker.

~5~7des sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 196

KS 339/15
Godkännande av avtal 36-2015, överenskommelse om tillämpning
av servitutsavtal 74-1 989

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avtal 36-20 15, överenskommelse om tillämpning av servitutsavtal 74-1989 samt rättighet att
nyttja parkering vid Åby travbana, godkänns.

Kommunstyrelsens ordfiirande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn
Marklund bemyndigas att underteckna överenskommelsen

Ärendet
Det har pagatt diskussioner under en längre tid om det ska vara möjligt att ta ut
parkeringsavgift fi5r de parkeringsplatser som Mölndals stad har servitutsrätt på vid Åby
travbana. Diskussionerna har ocksa rört parkeringens skick och möjligheterna att fl5r stadens
anläggningar kunna utnyttja flera parkeringsplatser än de 400 som servitutsavtalet 74-1989
medger.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsffirvaltningens tjänsteskrivelse den 12 juni 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16juni 2015, § 62, och
ffireslar att kommunfullmäktige godkänner avtal 36-2015 och bemyndigar kommunstyrelsens
ordfZ5rande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna
avtalet.

JÄV
Bernt A Runberg (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende p.g.ajäv.

Förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) fi5reslår att kommunfullmäktige godkänner avtal 36-
20 15, överenskommelse om tillämpning av servitutsavtal 74-1989 samt rättighet att nyttja
parkering vid Åby travbana, och bemyndigar kommunstyrelsens ordfi5rande Marie Osth
Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna överenskommelsen.

Beslutsgang
Ordfl~randen frågar om Hans Bergfelts (M) fZ~rslag kan antas och finner att sa sker.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~ Mölndals stad Kommunstyrelsen
7 Sammanträdesdatum

2015-08-26

§ 197

KS 342/15
Exploateringsavtal 35-2015, Åby mässhall och hotell

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Exploateringsavtal 35-20 15, detaljplan fl5r Åby mässhall och hotell, godkänns.

Kommunstyrelsens ordflirande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn
Marklund bemyndigas att underteckna exploateringsavtalet.

Ärendet
Åby travsällskap har fl5r avsikt att tillsammans med samarbetspartner uppfl5ra en mässhall
med kontor och en hotellbyggnad. Exploateringsavtalet reglerar vilka gator som ska byggas ut
och hur de ska finansieras, dagvattenhantering, energikrav m.m.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsfl5rvaltningens tjänsteskrivelse den 12juni 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16juni 2015, § 63.

JÄV
Bernt A Runberg (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende p.g.a jäv.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal 35-20 15, detaljplan fl~r Åby mässhall och
hotell, samt bemyndigar kommunstyrelsens ordfl~rande Marie Osth Karlsson (S) och
stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna exploateringsavtalet.

Beslutsgang
Ordft5randen fragar om planeringsutskottets f~5rslag kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
0 Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 198

KS 343115
Detaljplan för Åby mässhall och hotell - godkännande inför
antagande

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan fi5r Åby mässhall och hotell, upprättad den 13 maj 2014 och reviderad den 16juni
2015, antas.

Ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en mässhall och ett hotell i anslutning till Åby travbana.
En förändringsprocess pågår där travbanan blir till en bredare arena med en flora av
aktiviteter, varav travet utgör en. Tanken är att samutnyttja befintliga anläggningar bättre och
nå synergieffekter. Parkeringen kommer även omformas, bland annat ffir att bättre hantera
stora dagvattenflöden.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsf~5rvaItningens tjänsteskrivelse den 16 juni 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16juni 2015, § 64.

JÄV
Bernt A Runberg (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende p.g.ajäv.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner detaljplan fi5r Åby mässhall och hotell, upprättad den 13
maj 2014 och reviderad den 16juni 2015, och överlämnar den till kommunfullmäktige flir
antagande.

Beslutsgang
Ordft~randen fragar om planeringsutskottets fi5rslag kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 199

KS 340/15
Godkännande av samarbetsavtal avseende detaljplan för del av
Växthuset 2, Frölundagatan 114 m.fl. (Pedagogen Park)

Beslut
Samarbetsavtal 34-20 15, avseende detaljplan flSr del av Växthuset 2, Frölundagatan 114 m.fl.,
godkänns.

Kommunstyrelsens ordfiirande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn
Marklund bemyndigas att underteckna avtalet.

Ärendet
Stadsbyggnadsf~5rvaltningen har upprättat rubricerat samarbetsavtal avseende detaljplan för
del av Växthuset 2, Frölundagatan 114 m.fl. (Pedagogen Park).

Avtalet reglerar samarbetet mellan parterna avseende arbetet med detaljplanen samt att
fastighetsägaren AR Pedagogen Park AB (fastighetsbolag ägt av Aspelin Ramm) ska erlägga
planavgift i samband med beviljat permanent bygglov, enligt vid varje tidpunkt gällande plan-
och bygglovtaxa. Ytor f& befintlig skola, R~rskola och idrottshall, som är tillatna
verksamheter enligt gällande detaljplan, kommer att räknas av i samband med beräkningen av
planavgiften.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4juni 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16 juni 2015, § 66.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal 34-2015, avseende detaljplan för del av
Växthuset 2, Frölundagatan 114 m.fl., samt bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Marie
Östh Karlsson (5) och stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna avtalet.

Beslutsgang
Ordföranden fragar om planeringsutskottets förslag kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
AR Pedagogen Park AB, planeringsutskottet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~ Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 200

KS 341115
Godkännande av försäljning av fastigheten Balltorp 1:113
(Metangatan 1, Åbro), enligt avtal 31 -2015

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Försäljning av fastigheten Balltorp 1:113, Metangatan 1, Åbro, enligt avtal 3 1-2015,
godkänns.

Kommunstyrelsens ordf~5rande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn
Marklund bemyndigas att underteckna köpeavtalet.

1 händelse av formella hinder i samband med f~5rsäljningens genomft5rande bemyndigas
kommunstyrelsen att godkänna erforderliga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av
egendomen till annan juridisk person.

Ärendet
Fjäras EL AB och Industrifastighetsgruppen har, i beslut den 21 april 2015, rekommenderats
av näringslivsutskottet, f~5r etablering i Taljegarden, Åbro.

Fjärås EL AB och Industrifastighetsgruppen har pa den aktuella fastigheten fl5r avsikt att
uppföra en industri- och kontorsbyggnad där de enskilda lokalerna kommer att säljas som
bostadsrätter till olika mindre verksamheter. För detta ändamal har man bildat BrfÅbro som
kommer att äga fastigheten och fl5rvalta bostadsrättsf~ireningen. Företaget har byggt en
liknande byggnad i Hede, Kungsbacka kommun.

Fastighetens areal är 8 831 kvm och köpeskillingen är 8 389 450 kronor (950 kr/kvm).

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsfl5rvaltningens tjänsteskrivelse den 4juni 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16juni 2015, § 68.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner försäljning av fastigheten Balltorp 1:113, Metangatan 1,
Åbro, enligt avtal 3 1-2015.

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

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

Justerandes sign / Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLe Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

egendomen till annan juridisk person.

Beslutsgang
Ordfl5randen fragar om planeringsutskottets fZ5rslag kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes sig Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
@ Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 201

KS 376115
Exploateringsavtal 24-2015, Bostäder söder om Ullas Lyckas väg i
Kål le red

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Exploateringsavtal 24-2015, Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, godkänns.

Kommunstyrelsens ordfi5rande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn
Marklund bemyndigas att underteckna exploateringsavtalet.

Ärendet
Stadsbyggnadsfl~rvaltningen har upprättat ett exploateringsavtal avseende genomförandet av
detaljplan för Bostäder söder om Ullas Lyckas väg. Avtalsparter är Mölndals stad och Tulebo
Villastad AB.

Avtalet reglerar bl.a. marköverlåtelser, bildande av gemensamhetsanläggningar och servitut,
kostnadsfördelning, utbyggnad av allmän plats m.m. Marköverlatelserna syftar enbart till att
anpassa fastighetsindelningen till de nya förhållandena och ingen ersättning ska utgå för detta.

Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark samt anslutningar till befintliga gator.
Staden ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark, inom och utanför planomradet.
Exploatören betalar ett exploateringsbidrag till staden, som ska motsvara stadens kostnader
hänförliga till utbyggnad av erforderliga kommunaltekniska anläggningar. Pa grund av
exploateringsområdets speciella hydrogeologiska förhållanden ska särskild hänsyn tas i
samband med byggnation och framtagna geotekniska utredningar ska av exploatören följas i
dess helhet.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 18 augusti 2015, § 75.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal 24-2015, Bostäder söder om Ullas Lyckas
väg, samt bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (5) och
stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna exploateringsavtalet.

Beslutsgang
Ordföranden fragan om planeringsutskottets förslag kan antas och finner att sa sker.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~ Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 202

KS 377115
Detaljplan för bostäder söder om Ullas Lyckas väg - godkännande
inför antagande

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan flir Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, upprättad den 17 mars 2015
och reviderad den 18 augusti 2015, antas.

Ärendet
Detaljplanen möjliggör utbyggnad av ca 52 bostäder i form av par- och radhus inom del av
fastigheten Stretered 1:1, söder om Ullas Lyckas väg i Kållered. Planfl5rslaget utgår från
bygatan som idé, där gaturummet utformas ft~r att skapa gemenskap, trygghet och
gemensamma uterum. Hagabäcken och gang- och cykelvägen utgör delar av ett allmänt
grönstrak genom området.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2011, § 244, att en ny detaljplan ska upprättas R5r
bostäder inom fastigheten. Inkomna synpunkter under samrad och granskning framgår av
samradsredogörelse och granskningsutlatande.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsfl5rvaltningens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 18 augusti 2015, § 76.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen fl5r Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, upprättad
den 17 mars 2015 och reviderad den 18 augusti 2015, och överlämnar planen till
kommunfullmäktige f~ir antagande.

Beslutsgang
Ordfl5randen fragar om planeringsutskottets förslag kan antas och finner att sa sker.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~ Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 203

KS 379115
Begäran om planuppdrag för bostäder m.m. inom Syltiöken 1,
Toltorpsgatan 54 i Mölndal

Beslut
Stadsbyggnadsfi5rvaltningen får i uppdrag att upprätta en detaljplan fZ5r bostäder m.m. inom
Syltiöken 1, Toltorpsgatan 54, fl~rutsatt att ett samarbetsavtal tecknas.

Ärendet
OK!Q8 AB inkom den 5 augusti 2011 med en begäran om planbesked flir fastigheten
Syltlöken 1. Ett positivt planbesked gavs den 4 oktober 2011. Fastigheten har sedan flirvärvats
av Moderna Fastigheter AB som den 22 december 2014 önskade en planstart av ärendet.

Fastigheten är belägen centralt i Toltorp med omedelbar närhet till kollektivtrafik. Öster om
fastigheten ligger Toltorpsgatan och i norr ligger Bagerigatan. Mot söder och väster gränsar
fastigheten till bostadsbebyggelse i en till tre våningar. Fastigheten innehöll tidigare en
bilverkstad och biltvätt. Marken sanerades under varen 2015 fi5r att möjliggöra fi5r känslig
markanvändning, vilket bl.a. omfattar bostäder.

Fastighetsägaren har fl5r avsikt att möjliggöra byggnation av bostäder. Skisser redovisar ett
flerbostadshus i fyra våningar som inrymmer cirka 70 lägenheter av mindre storlek. Parkering
avses lösas på egen fastighet med infart fran Fässbergsgatan medan huvudentrén från
byggnaden placeras mot Toltorpsgatan. Mot Toltorpsgatan fZ~res1ås att en fl5rrådsbyggnad i
två våningar uppfi5rs.

1 planarbetet bör även möjligheten att etablera någon form av närservice inom fastigheten
studeras da detta saknas i näromradet idag.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsf~5rvaltningens tjänsteskrivelse den 26juni 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 18 augusti 2015, § 78.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar at stadsbyggnadsfi5rvaltningen att upprätta en detaljplan flir
bostäder m.m. inom Syltlöken 1, Toltorpsgatan 54, fi5rutsatt att ett samarbetsavtal tecknas.

Beslutsgang
Ordf~5randen frågar om planeringsutskottets f~5rslag kan antas och finner att sa sker.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
0 Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§204

KS 378115
Godkännande av samarbetsavtal 42-2015 avseende Syltlöken 1
(OKQ8)

Beslut
Samarbetsavtal 42-2015, avseende Syltiöken 1, godkänns.

Kommunstyrelsens ordfi5rande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn
Marklund bemyndigas att underteckna avtalet.

Ärendet
Mölndals stad har den 4 oktober 2011 gett tidigare ägare till fastigheten Syltlöken 1 (OKQ8)
ett positivt planbesked avseende bostadsbebyggelse pa fastigheten. Fastigheten har nu
förvärvats av Toltorp Utveckling Ekonomisk Förening vilka har framfiirt önskemål om
upprättande av ny detaljplan fl5r ett flerbostadshus i fyra plan med en- och tvarumslägenheter
avsedda fl5r ungdomar.

Stadsbyggnadsflirvaltningen har upprättat ett samarbetsavtal med den nya fastighetsägaren
Toltorp Utveckling Ekonomisk Förening. Avtalet reglerar inriktning och samarbete mellan
parterna under detaljplanearbetet. Avtalet ska fl5ljas upp med ett exploateringsavtal innan en
ny detaljplan kan antas.

Samtidigt med detta ärende har stadsbyggnadsförvaltningen skrivit fram ett ärende med
begäran om planuppdrag för fastigheten Syltlöken 1.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9juli 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 18 augusti 2015, § 79.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal 42-20 15, avseende Syltlöken 1, samt
bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (5) och stadsbyggnadschef
Björn Marklund att underteckna avtalet.

Beslutsgang
Ordföranden fragar om planeringsutskottets förslag kan antas och finner att sa sker.

/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~ Mölndals stad Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-26

§ 205

KS 375115
Godkännande av samarbetsavtal 40-2015 avseende stadsradhus
inom fastigheten Livered 1:23, Liveredsvägen i Kållered

Beslut
Samarbetsavtal 40-2015 avseende ett stadsradhus inom Livered 1:23 godkänns.

Kommunstyrelsens ordflirande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn
Marklund bemyndigas att underteckna avtalet.

Ärendet
Samarbetsavtal med AB Livered 1:23 har upprättats avseende ett stadsradhus innehallande
fyra stycken lägenheter. Avsikten är att göra det möjligt att omvandla befintlig byggnad eller
riva den fl5r att uppf~5ra en ny i motsvarande läge.

Planuppdrag fiir detta ändamål gavs av kommunstyrelsen den 17 februari 2015.

Samarbetsavtalet syftar till att tydliggöra samarbetet i detaljplanearbetet.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsf&valtningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 18 augusti 2015, § 80.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal 40-2015 avseende ett stadsradhus inom Livered
1:23 samt bemyndigar kommunstyrelsens ordf&ande Marie Osth Karlsson (S) och
stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna avtalet.

Beslutsgang
OrdfZ5randen fragar om planeringsutskottets flirslag kan antas och finner att sa sker

Expedieras till
Livered AB 1:23, planeringsutskottet

Justeran des sign 1 tdragsbestyrkande
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KS 184115
Månadsrapport juli 2015

Beslut
Manadsrapporten juli 2015 läggs till handlingarna.

Ärendet
Ekonomiavdelningen har upprättat en manadsrapport fZ5r juli 2015.

Förslag till beslut
Manadsrapporten juli 2015 läggs till handlingarna.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 207

KS 384115
Teknisk justering av nämndernas kommunbidrag 2015 samt
omfördelning av internhyror

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar at stadsledningsf~5rvaltningen att i delarsrapporten genomflira
nedanstaende tekniska justering av nämndernas kommunbidrag 2015 samt budgeterade
in-täkter fran generella statsbidrag, flir att därmed neutralisera effekten av att
arbetsgivarav-gifterna flir unga och äldre inte har höjts enligt budgeterad kompensation till
nämnderna och att den statliga finansieringen därmed har förändrats.

Byggnadsnämnden -0,1

Kommunstyrelsen -0,2

Kultur och fritidsnämnden -0,2

Miljönämnden 0,0

Sko lnämnden -1,2

Social- o arbetsmarknadsnämnden -0,2

Tekniska nämn en -0,2

Utbildningsnämnden -0,1

Vard- o omsorgsnämnden -1,8

Summa justering nämnderna -4,0

Generella statsbidrag o utjämning +4,0

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Effekt budgeterat resultat 0,0

Kommunstyrelsen konstaterar att effekterna av omfiirdelningen av de interna hyrorna ft5r
lokaler med anknytning till Fässberg inte omfattas av styrprincipernas regelverk kring
åt-gärder vid budgetavvikelse. Avvikelsen ska därmed resultatregleras i samband med
fast-ställande av nämndernas eget kapital 2015.

Ärendet
Slopad nedsättning arbetsgivaravgiflerför unga
Kommunfullmäktige beslutade om stadens budget ffir 2015 i november 2014 och byggde da
på regeringens budgetproposition. 1 december beslutade dock riksdagen att anta Allian-sens
gemensamma budgetmotion, vilket bland annat innebar fl~rändringar i bidraget fl5r
kommunalekonomisk utjämning. De fi~rändringar i reformer som skiljde mellan
budgetft5r-slagen har paverkat vilket bidrag som nu utgar till kommunerna. Den mest
påtagliga för-ändringen är att höjningen av arbetsgivaravgiften fZ5r unga samt inflirande av
löneskatt pa äldres arbetsinkomster inte genomfi5rdes vid arsskiftet, så som aviserats i
budgetproposi-tionen. 1 budget fanns beräknat en statlig kompensation på 8,7 mnkr samtidigt
som nämn-derna fick ökade anslag pa 10,9 mnkr fi5r att uppväga effekten av höjda
arbetsgivaravgifter.
1 mars beslutade riksdagen att fl5rändringar i enlighet med alliansens flirslag skulle gälla från
maj. Det innebär att den äldsta årskullen som tidigare ingick i nedsättningen togs bort och fick
ordinarie arbetsgivaravgift. Samtidigt sänktes istället avgiften ytterligare för ung-domar som
är 23 ar och yngre.
Under sommaren har det kommit ytterligare besked om förändringar. 1 och med att
Riksda-gen fattade beslut om vårändringsbudgeten den 16 juni kommer ungdomsrabatten att
tas bort i två steg; lägre rabatt fran 1 augusti 2015 och helt borttagen från och med 1juli 2016.
Beträffande löneskatt för äldre finns inga beslut om förändringar så som fanns aviserat i
re-geringens budgetproposition. För 2015 kommer staten att lämna kompensation för
sänk-ningen av ungdomsrabatten vid sidan av utjämningssystemet och det har nu kommit
besked om vilka belopp som ska utga.
Sammanfattningsvis kommer bade nämndernas merkostnader och den statliga
kompensa-tionen att ligga pa en lägre niva än vad som har beaktats i budget. Genom en
teknisk juste-ring kan effekten neutraliseras och därmed blir prognoserna mer lättförstaeliga.
Det budge-terade utrymmet som är villkorat för höjda arbetsgivaravgifter måste idag beaktas
vid ana-lys av nämndernas verkliga avvikelser.
För skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har det under året prognostiserats en
negativ avvikelse där cirka -8,7 mnkr haft samband med den statliga kompensationen i
samband med förändringar i arbetsgivaravgifterna för unga och äldre. Den avvikelsen har
samtidigt uppvägts av lägre kostnader hos nämnderna.
Nu finns riksdagsbeslut om höjningen från den första augusti och nu har staden även fått
besked om storleken på den statliga kompensationen. Det finns därmed underlag för en
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tek-nisk justering som även kommer att tydliggöra den reella budgetavvikelsen för generella
statsbidrag och utjämning.
Den kompensation som nämnderna fick i budget 2015 grundades på verklig bemanning och
kompensationen till nämnderna blev högre än den statligt beräknade schablonen per invå-nare
som fanns med i regeringens budgetproposition (hösten 2014). Den tekniska juste-ringen
föreslås utga fran förändringen i kompensation fran staten, vilken innebär att nämn-derna
under 2015 får behalla merkompensationen för helaret och inte bara för den del av året som
höjningen sker.
Omfördelning lokalkostnader Fässberg
De ekonomiska rapporterna fran och med juli paverkas av att det skett en omfördelning av
hyror för lokalerna inom Fässberg i syfte att få en rättvisande redovisning. Efter genom-gang
har internhyrorna fördelats enligt verklig lokalanvändning under första respektive andra
halvår. Effekten av vakanta lokaler har dessutom överförts från utbildningsnämnden till
stadsledningsförvaltningens lokalförsörjningsavdelning och, då det gäller Aktiviteten, till
kultur- och fritidsnämnden. Därmed har den tidigare dominerande negativa avvikelsen för
utbildningsnämnden ersatts av försämrade prognoser inom andra områden. Omfördel-ningen
har skett enligt nedan:

Omfördelning internhyror Fässberg, Aktiviteten m.fl. idrottslokaler
Kultur- o fritidsnämnden 1,90 varav 1,6 vankas aktiviteten
Skolnämnden 1,0
Kommunstyrelsen, lokalförsörjning 6,4 varav 2,5 vankas vår 3,9 höst
Utbildningsnämnden -9,3

1 utgiftstaken 2016 har det årets lokalanvändning beaktats vid bedömning av kompensation
till nämnderna för tillkommande interna hyror. Inför 2015 var inte planerna för Fässbergs
lokaler färdiga och den nya lokalanvändningen är därmed inte beaktad. 1 avvaktan pa
ut-redning har hyrorna därför belastat utbildningsnämnden. En stor andel av lokalerna är helt
vakanta medan resterande del fördelats sa som lokalerna har disponerats och kommer att
disponeras under 2015. Eftersom nämnderna under större delen av året inte haft information
om effekterna och att detta inte kunde beaktas i budget 2015, är
det stadsledningsförvalt-ningens bedömning att den delen av nämndernas kostnader inte
omfattas av styrprinciper-nas regelverk kring atgärder vid budgetavvikelse. Avvikelsen ska
därmed resultatregleras i samband med fastställande av nämndernas eget kapital 2015.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar at stadsledningsförvaltningen att i delarsrapporten genomföra
nedanstaende tekniska justering av nämndernas kommunbidrag 2015 samt budgeterade
in-täkter fran generella statsbidrag, för att därmed neutralisera effekten av att
arbetsgivarav-gifterna för unga och äldre inte har höjts enligt budgeterad kompensation till
nämnderna
och att den statliga finansieringen därmed har förändrats.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämn en -0,1

Kommunstyrelsen -0,2

Kultur och -0 2
fritidsnämnden

Miljönämnden 0,0

Skolnämnden -1,2

Social- o -0 2
arbetsmarknadsnämnden

Tekniska nämnden -0,2

Utbildningsnämnden -0,1

Vard-o -1 8
omsorgsnämnden

Summa justering 4 0
nämnderna

Generella statsbidrag o +4,
utjämning 0

Effekt budgeterat 0 0
resultat

Kommunstyrelsen konstaterar att effekterna av omf~5rdelningen av de interna hyrorna fl5r
lokaler med anknytning till Fässberg inte omfattas av styrprincipernas regelverk kring

Juster ndes sign Utdragsbestyrkande
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åt-gärder vid budgetavvikelse. Avvikelsen ska därmed resultatregleras i samband med
fast-ställande av nämndernas eget kapital 2015.

Expedieras till
Ekonomiavdelningen (ekonomichef Eveline Stomvall), Stadsledningsförvaltningen

Justeran es sign Utdragsbestyrkande
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