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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§210 Information om Götalandbanan
§211 Information om iPads, netpublicator m.m
§212 Eventuella rapporter/inbjudningar
§213 Redovisning av delegeringsbeslut
§214 Meddelanden
§215 Svar på motion (MP) om servering av vegankost i stadens verksamheter
§216 Svar på motion (MP) om att göra Mölndals stad till en fristad för förföljda 

författare
§217 Remiss; Yttrande över handlingsplan för kommunala insatser som rör EU-

medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i 
Göteborgsregionen

§218 Remiss; Yttrande över Betänkande om Bisfenol A - Kartläggning och strategi 
för minskad exponering (SOU 2014:90)

§219 Remiss; Yttrande över Betänkande - Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)
§220 Namnförslag på grundskola för centrala och västra Mölndal
§221 Revidering av arkivreglemente
§222 Förslag på ny vigselförättare
§223 Anskaffande av betalkort till skolförvaltningens IKT-verksamhet
§224 Miljönämndens  begäran om att få använda eget kapital till Kompetensprojekt 

individ och grupp
§225 Mölndals stad i fortsatt samarbete med Chipata kommun, Zambia
§226 Redovisning av obesvarade motioner
§227 Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunfullmäktige till nämnder och 

styrelse
§228 Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunstyrelsen
§229 Remiss; Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om 

värdeåterföring (SOU 2015:60)
§230 Svar på samrådsremiss - Detaljplan för Bostäder och verksamheter norr om 

Lana inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg
§231 Svar på samrådsremiss - Bostäder och verksamheter söder om 

Fredriksdalsgatan, samt ändring av detaljplan för verksamheter vid 
Mölndalsvägen inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg

§232 Justering av taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet
§233 Bostadsförsörjningsprogram för Mölndals stad 2015-2022 - godkännande 

inför antagande
§234 Delårsrapport 2015
§235 Framställning från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 210

Information om Götalandbanan

Ärendet
Stadsbyggnadschef Björn Marklund, mark-och exploateringschef Kristina Ulstein, Planchef 
Kenneth Fondén och trafikingenjör Ulf Bredby informerar om Götalandsbanan.
Ordföranden tackar för informationen.
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§ 211

Information om iPads, netpublicator m.m

Ärendet
Systemansvarig Mattias Skepphammer, enhetschef Annika Samulsson, IT Utveckling  
Förvaltning och enhetschef Peter Storgaard, Teleenheten, informerar om iPads och 
netpublicator.
Ordföranden tackar för informationen.
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§ 212

Eventuella rapporter/inbjudningar

Beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.

Ärendet
Rapporter:
Marie Östh Karlsson (S) informerar om rapporten Dialogunderlag för strategisk inriktning för 
regionalt trafikförsörjningsprogram.

Ulrika Frick (MP) informerar om GR:s styrgrupp om arbetsmarknadsfrågor.

Förslag till beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 213

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.

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

Stadsledningsförvaltningen
Stadsarkivarie Carl Henrik Ronges delegeringsbeslut nr 7 den 25 augusti 2015 avser gallring i 
samråd med utbildningsnämnden (delegeringsordningen, punkt C 15).

Säkerhetssamordnare Bengt Nordströms delegeringsbeslut nr 4 den 25 augusti 2015 avser 
yttrande angående antagande av hemvärnsman (delegeringsordningen, punkt C 6).

Fastighetschef Rune Ohlssons delegeringsbeslut nr 10 den 8 september 2015 avser 
upphandlingsärende (delegeringsordningen, punkt B 5).

 
Enhetschef Claes Svenssons delegeringsbeslut nr 6 den 8 september 2015 avser 
upphandlingsärende (delegeringsordningen, punkt B 5).

Enhetschef Erik Samuelssons delegeringsbeslut nr 1 den 4 september 2015 avser 
administrativt ärende (delegeringsordningen, punkt A 6).

 
Tekniska förvaltningen
Teknisk chef Göran Werners delegeringsbeslut nr 90-95för tiden den 18 augusti – 16 
september 2015, avseende yttrande till polismyndighet vid upplåtelse av offentlig plats 
(delegeringsordningen, punkt C 7).

Protokoll
Kommunstyrelsens utskotts protokoll finns på Mölndals stads hemsida:
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott den 18 augusti 2015.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 augusti och 9 september 2015.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 17 augusti 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 18 augusti 2015.

Förslag till beslut
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.
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§ 214

Meddelanden

Beslut
Meddelandena läggs tilll handlingarna.

Ärendet
1. Information om Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2015.

2. Kallelse till Göteborgsregionens Kommunalförbund Förbundsstyrelsesammanträde den 18 
september 2015 med tillhörande handlingar.

3. Kallelse till Räddningstjänsten Storgöteborgs Förbundsstyrelsemöte den 3 september 2015 
med tillhörande handlingar samt utdrag ur protokollet, § 47 - Ekonomisk lägesrapport per maj 
2015.

4. Kallelse till GREFABs sammanträde den 23 september med tillhörande handlingar.

5. Rapport nr 3, 2015 om Återuppbyggnad av orangeriet på Gunnebo - Gunnebo åter till 
1700-talet — etapp 3.

6. Protokoll från Förbos extra styrelsemöte den 17 juni 2015.

7. Rapport om pågående laglighetsprövningar avseende kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut.

8. Länsstyrelsens skrivelse om upprop till kommunerna i Västra Götalands län med en vädjan 
om att ta fram minst 5 bostäder under den kommande månaden.

Förslag till beslut
Meddelandena läggs tilll handlingarna.
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§ 215

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

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut den 26 augusti 2015 upphävs med hänvisning till att beslutet 
angetts felaktigt i det tidigare protokollet och nytt förslag till beslut är följande:
Förslaget tillstyrks i enlighet med tjänsteskrivelsen under förutsättningar att rekommenderade 
rutiner och riktlinjer implementeras och följs, och med förändringen att det även innefattar 
förskolan. Vegankostbeställning bör kontrolleras genom samma process som övrig 
specialkostbeställning för skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

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 ändå
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 specialkostbeställning för skolförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 januari 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
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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 28 januari 2015, § 4, föreslår Marcus Claesson (FP) 
att ärendet återremitteras till serviceutskottet för komplettering, dels med rutinerna vid 
specialkost, dels hur informationen om riskerna med vegankost till berörda elever och
vårdnadshavare är tänkt att förmedlas, dels med vilken information som tydliggör att 
vegankost ökar risken för allvarliga bristsjukdomar och permanenta nervskador.

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2015.
Kommunstyrelsens serviceutskott har behandlat ärendet den 23 april 2015, § 8, och föreslår 
att förslaget tillstyrks i enlighet med tjänsteskrivelsen under förutsättningar att 
rekommenderade rutiner och riktlinjer implementeras och följs, och med förändringen att det 
även innefattar förskolan. Vegankostbeställning bör kontrolleras genom samma process som 
övrig specialkostbeställning för skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2015.
Utbildningsnämden har behandlat ärendet den 12 maj 2015, § 54, och föreslår att motionen 
tillstyrks under förutsättning 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 10 juni 2015, § 58, och föreslår att motionen 
tillstyrks och att serviceförvaltningen serverar vegankost i grundskolan under förutsättning att 
vårdnadshavares 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 17 juni 2015, § 68, och föreslår att 
motionen tillstyrks med hänvisning till serviceförvaltningens tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 augusti 2015, § 175 och föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut den 26 augusti 2015 upphävs med hänvisning till att beslutet 
angetts felaktigt i det tidigare protokollet och nytt förslag till beslut är följande:
Förslaget tillstyrks i enlighet med tjänsteskrivelsen under förutsättningar att rekommenderade 
rutiner och riktlinjer implementeras och följs, och med förändringen att det även innefattar 
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förskolan. Vegankostbeställning bör kontrolleras genom samma process som övrig 
specialkostbeställning för skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Marcus Claesson (FP) föreslår att motionen anses besvard med hänvisning till 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, om att erbjuda vegankost som specialkost inom 
äldreomsorgen och skola, dock ej i förskola. 

Hans Bergfelt (M) och Ingemar Johansson (C) föreslår bifall på Marcus Claessons (FP) 
förslag.

Ulrika Frick (MP) föreslår bifall på kommunstyrelsens serviceutskotts förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels Marcus Claessons (FP) förslag, dels 
kommunstyrelsens serviceutskotts förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens serviceutskotts förslag.

Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen:
Ja-röst för kommunstyrelsens serviceutskotts förslag.
Nej-röst för Marcus Claessons (FP) förslag.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens 
serviceutskotts förslag.

Ja-röster; Marie Östh Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S) Solveig Hallin (S), Ulrika Frick 
(MP), Ove Dröscher (S), Ilona Michalowski (SD) och Peter Berg Johnson (KD).

Nej-röster; Hans Bergfelt (M), Gabriela Nilsson (M) Marcus Claesson (FP) och Ingemar 
Johansson (C).

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 216

KS 98/14
Svar på motion (MP) om att göra Mölndals stad till en fristad för 
förföljda författare

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Ärendet
Annika Bjerrhede (MP) och Kader Hamakarim (MP) har i en motion den 24 februari 2014 
föreslagit att Mölndals stad ska utreda möjligheterna att bli en fristadskommun för förföljda 
författare.

Kommunfullmäktige har tidigare remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden och social- 
och arbetsmarknadsnämnden för beredning. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare avstyrkt 
motionen medan social- och arbetsmarknadsnämnden har tillstyrkt den. Ett liknande beslut 
om kommunal fristad från Gävle kommun, fast gällande bildkonstnärer, överklagades under 
våren 2014 varefter en rättslig prövning pågått i förvaltningsrätten i Falun och sedermera i 
kammarrätten i Sundsvall. Därför beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 
2015, § 28, att återremittera ärendet till stadsledningsförvaltningen för bevakning av den 
pågående juridiska processen.

Som tidigare redogjorts för, menade förvaltningsrätten i Falun att ett beslut från en kommun 
att erbjuda en fristad för konstnärer (och författare) och ansöka om medlemskap i 
International Cities of Refuge Network (ICORN) var olagligt eftersom kommunen med detta 
överskred sin kommunala befogenhet. Förvaltningsrätten menade att beslutet skickade sådana 
signaler till andra stater som fick anses vara av utrikespolitisk karaktär. Utrikespolitik är en 
statlig angelägenhet – inte en kommunal.

Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten i Sundsvall som nu har kommit till en 
annan slutsats. Kammarrätten instämmer visserligen med förvaltningsrättens bedömning att 
frågan tangerar det utrikespolitiska området men menar att inslaget av utrikespolitik är så 
indirekt att beslutet inte är olagligt. Kammarrätten trycker på att beslutet förutsätter ett 
medlemskap i ICORN och att det är ICORN som sköter såväl urval som kriterier för att bli 
antagen. Kommunen kan inte fritt välja konstnär (författare) utan får välja mellan dem som 
ICORN anser lämpliga. Detta ger kommunen ett begränsat inflytande i urvalsprocessen och 
innebär att det – från kommunens sida – inte är fråga om ett direkt ställningstagande till annat 
lands förhållande. Därför är det inte en direkt fråga om utrikespolitik. En kommun som 
ansöker om medlemskap i ICORN överträder därmed inte sin kommunala befogenhet. 
Kammarrätten meddelade sin dom den 25 mars 2015 och domen vann enligt uppgift per 
telefon laga kraft i maj 2015.
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Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 26 februari 2014, § 27, remitterat motionen till kultur- och 
fritidsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden för beredning.

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 maj 2014.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 17 juni 2014, § 42, och beslutat att 
avstyrka motionen.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 april 2014.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 24 april 2014, § 57, och 
beslutat att tillstyrka motionen utifrån stadens perspektiv. Lämpligen är det kultur- och 
fritidsnämnden som bör ansvara för programmet utifrån de riktlinjer som finns framtagna av 
kulturrådet. Att social- och arbetsmarknadsnämnden skulle ansvara bedöms som olämpligt 
med hänsyn till författaren, att hon eller han, inte ska behöva ses som en socialbidragstagare 
och klient, utan som en kulturarbetare.

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 augusti 2014, med förslaget att motionen, 
som anses besvarad, avslås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 september 2014, § 128.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 september 2014, § 179, och föreslår att 
motionen avslås med hänvisning till stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 
augusti 2014.

Kommunfullmäktige har den 19 november 2014, § 136, beslutat att återremittera ärendet till 
stadsledningsförvaltningen för ytterligare utredning.

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 mars 2015, med förslaget att motionen 
avslås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 mars 2015, § 28 och 
återremitterade ärendet till stadsledningsförvaltningen för bevakning av de pågående juridiska 
processerna.

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2015 föreslår att 
kommunstyrelsen tillstyrker motionen.

Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att 
utreda möjligheterna för Mölndals stad att bli en fristadskommun för förföljda författare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 97, och 
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
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Förslag till beslut
Ulrika Frick (MP) föreslår bifall på motionen.

Peter Berg Johnson (KD), Ilona Michalowski (SD), Marcus Claesson (FP), Stefan Gustafsson 
(S) och Gabriela Nilsson (M) föreslår avslag på motionen.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels motionens förslag, dels Peter Berg 
Johnsons (KD) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter Berg Johnsons (KD) m.fl. förslag.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 217

KS 284/15
Remiss; Yttrande över handlingsplan för kommunala insatser som 
rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som 
vistas tillfälligt i Göteborgsregionen

Beslut
Mölndals stad tillstyrker remissen med undantag för:

Barnens rätt till skola:
Mölndal är tveksam till att skola ska erbjudas. Vi föreslår istället att GR utreder möjlighten att 
erbjuda omsorg med pedagogiska inslag liknande det Umeå erbjuder.

Övernattning i samarbete med idéburen sektor:
Mölndals stad anser att varje kommun bör besluta om övernattningsmöjligheter ska hanteras 
genom biståndsprövning eller genom samverkan med idéburen sektor och civilsamhället.

Paragrafen justeras omdelbart.

Ärendet
Förbundsstyrelsens presidium har gett sociala styrgruppen i uppdrag att ta fram en plan för 
kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. 
Arbetet har genomförts i samarbete med Göteborgs Stad där kommunstyrelsen har gett social 
resursnämnd samma uppdrag. 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 8 maj 2015 behandlades ett förslag till plan. 
Förbundsstyrelsen beslutade att efterhöra medlemskommunernas (förutom Göteborgs Stads) 
synpunkter så snart social resursnämnd i Göteborgs Stad beslutat att anta planen. Social 
resursnämnd i Göteborgs Stad beslutade den 20 maj 2015 att efter en remissomgång i 
Göteborg godkänna planen och att översända den till kommunstyrelsen. 

GR-kommunerna ombeds att inkomma med synpunkter på förslaget. Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har fått i uppdrag att lämna synpunkter till 
stadsledningsförvaltningen, som sedan yttrar sig till kommunstyrelsen i Mölndal.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2015 föreslår att Mölndals stad 
tillstyrker remissen med undantag för;

Barns rätt till skola:
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Mölndals stad anser inte att skola ska erbjudas. Vi föreslår istället att GR utreder möjligheten 
att erbjuda omsorg med vissa pedagogiska inslag, liknande det Umeå erbjuder.

Övernattning i samarbete med idéburen sektor:
Mölndals stad anser att varje kommun bör besluta om övernattningsmöjligheter ska hanteras 
genom biståndsprövning eller genom samverkan med idéburen sektor och civilsamhället.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 93 och 
föreslår att Mölndals stad tillstyrker remissen med undantag för:

Barns rätt till skola:
Mölndals stad anser inte att skola ska erbjudas. Vi föreslår istället att GR utreder möjligheten 
att erbjuda omsorg med vissa pedagogiska inslag, liknande det Umeå erbjuder.

Övernattning i samarbete med idéburen sektor:
Mölndals stad anser att varje kommun bör besluta om övernattningsmöjligheter ska hanteras 
genom biståndsprövning eller genom samverkan med idéburen sektor och civilsamhället.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S), Solveig Hallin(S), Ulrika Frick (MP) 
och Peter Berg Johnson (KD) föreslår att:

Barnens rätt till skola:
Mölndal är tveksam till att skola ska erbjudas. Vi föreslår istället att GR utreder möjligheten 
att erbjuda omsorg med pedagogiska inslag liknande det Umeå erbjuder.

Övernattning i samarbete med idéburen sektor:
Mölndals stad anser att varje kommun bör besluta om övernattningsmöjligheter ska hanteras 
genom biståndsprövning eller genom samverkan med idéburen sektor och civilsamhället.

Hans Bergfelt (M) föreslår följande:

Barns rätt till skola:
Mölndals stad anser inte att skola ska erbjudas.

Ilona Michalowski (SD), Gabriela Nilsson (M) och Ingemar Johansson (C) föreslår bifall på 
Hans Bergfelts (M) förslag.

Marcus Claesson (FP) föreslår bifall på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; dels Marie Östh Karlssons (S) 
m.fl. förslag, dels Marcus Claessons (FP) förslag och dels Hans Bergfelts (M) förslag. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med Marie Östh Karlssons (S) m.fl. förslag.
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Paragrafen justeras omdelbart.

Expedieras till 
GR Förbundsstyrelse, stadsledningsförvaltningen, social- och arbetsmarknadsnämnden, 
skolnämnden
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§ 218

KS 321/15
Remiss; Yttrande över Betänkande om Bisfenol A - Kartläggning 
och strategi för minskad exponering (SOU 2014:90)

Beslut
Mölndal stad avstår från att yttra sig på remissen till Miljö- och energidepartementet.

Pargrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Kommunstyrelsen har översänt en remiss; Betänkande om Bisfenol A - Kartläggning och 
strategi för minskad exponering (SOU 2014:90), från Miljö och energidepartementet till 
miljönämnden. För statliga myndigheter är det obligatoriskt att besvara remissen men för 
övriga remissinstanser är det frivilligt att svara. Eftersom materialet är mycket omfattande 
skulle det kräva avsevärd tid att läsa genom materialet för att kunna besvara remissen. Vi har 
även gjort bedömningen att miljönämnden inte kan tillföra ytterligare sakkunskap genom ett 
yttrande. Miljönämnden avstår därför från att yttra sig till Miljö- och energidepartementet.

Ärendets behandling 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015.
Miljönämnden har behandlat ärendet den 25 augusti 2015, § 94 och beslutar att miljönämnden 
avstår från att yttra sig på remissen till Miljö- och energidepartementet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 96.

Förslag till beslut
Mölndal stad avstår från att yttra sig på remissen till Miljö- och energidepartementet.

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

Expedieras till 
Miljö- och energidepartementet, miljönämnden
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§ 219

KS 310/15
Remiss; Yttrande över Betänkande - Rektorn och styrkedjan (SOU 
2015:22)

Beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat den 15 september 2015, antas och 
skickas till Utbildningsdepartementet som Mölndals stads svar på remissen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Regeringen beslutade den 10 april 2014 att tillkalla en särskild utredare för att undersöka hur 
arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras i syfte att öka 
förutsättningarna för förbättrade elevresultat i skolan. I betänkandet föreslås ett antal åtgärder 
för att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap. Avseende ändringar i författningstext 
föreslås att ett tredje stycke läggs till i skollagen 2 kap. 12 § kring en särskild 
fördjupningsutbildning för rektorerna. Vidare föreslås i betänkandet ett flerårigt nationellt 
handlingsprogram.

Utbildningsdepartementet har utsett Mölndals stad till remissinstans för Betänkandet - 
Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22). Remissvaret ska ha kommit in till 
Utbildningsdepartementet senast den 30 september 2015.

Ärendets behandling
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2015.
Skolförvaltningens yttrande den 3 augusti 2015.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 19 augusti 2015, § 69.

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 juli 2015.
Utbildningsförvaltningens yttrande den 12 augusti 2015.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 27 augusti 2015, § 85.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 100, och 
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Stadsledningsförvaltningens yttrande den 15 september 2015.

Förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), Marcus Claesson (FP) och Ingemar Johansson (C) föreslår 
kommunstyrelsen att besluta att anta stadsledningskontorets yttrandet, den 15 
september 2015, med ändring av första meningen under rubriken Bedömning som istället får 
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följande lydelse;

"Mölndal stad menar att man bör knyta erforderligt administrativt stöd till rektorsuppdraget 
och/eller begränsa antalet underställda medarbetare".

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

Paragrafen justeras omdelbart.
 

Expedieras till 
Utbildningsdepartementet, skolnämnden, utbildningsnämnden
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§ 220

KS 382/15
Namnförslag på grundskola för centrala och västra Mölndal

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Fässbergsskolan som namn på den nya grundskolan för 
centrala och västra Mölndal.

Ärendet
Arbetet med att göra om Fässbergsgymnasiets lokaler till en ny kommunal grundskola pågår. 
Skolan planeras stå klar till höstterminen 2016. Kommunstyrelsen fattade den 29 april 2015 
beslut om att Ekhagaskolan, Katrinebergsskolans högstadium och Bosgårdsskolans 
mellanstadium ska upphöra och berörda elever ingå i den nya skolan på Fässberg. Pågående 
arbete med lokalanpassningar och utformning av verksamheten aktualiserar frågan om 
namnsättning av den nya skolan. 

Det finns en lång tradition av skolverksamhet på Fässberg. Historiskt sett har det funnits en 
Fässbergsskola i området så tidigt som på 1860-talet. Nuvarande lokaler på Fässberg byggdes 
1963 och var en kombinerad högstadie- och gymnasieskola som hette Fäsbergsskolan. Skolan 
bytte sedan namn till Fässbergsgymnasiet på sent 70-tal. Med hänsyn till en lång historisk 
tradition föreslås den nya skolan på Fässberg heta Fässbergsskolan. Förslaget är framtaget i 
samråd med skolförvaltningen och skolnämndens presidium.

Ärendets behandling
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 augusti 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 94.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Fässbergsskolan som namn på den nya grundskolan för 
centrala och västra Mölndal.

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

Expedieras till 
Räddningstjänsten Storgöteborg, Posten Göteborg, skolnämnden, stadsbyggnadskontoret
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§ 221

KS 380/14
Revidering av arkivreglemente

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till arkivreglemente för Mölndal stad antas och börjar gälla från och med 1 november 
2015.

Ärendet
Den pågående övergången till e-förvaltning och digitala arkiv kräver en tydlig styrning och 
samordning. Förslaget till nytt arkivreglemente innebär att arkivmyndigheten och stadsarkivet 
får större möjlighet att styra de allmänna handlingarnas hela livscykel från det att de upprättas 
eller inkommer till dess de levereras till stadsarkivet. De föreslagna ändringarna i 
arkivreglementet, som t.ex. att samtliga myndigheter ska följa centralt fattade gallringsbeslut 
för styrande och stödjande processer, ger staden ett regelverk som bättre motsvarar dagens 
behov och gör att staden får en större enhetlighet i arkivhanteringen och en bättre 
offentlighetsstruktur.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 95.

Förslag till beslut
Förslag till arkivreglemente för Mölndal stad antas och börjar gälla från och med 1 november 
2015.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 222

KS 380/15
Förslag på ny vigselförättare

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår länsstyrelsen att Nina Röding förordnas som borgerlig 
vigselförrättare för tiden från länsstyrelsens beslut till och med den 31 december 2018.
Samtidigt föreslås att förordnandet för Stina Held upphör.

Ärendet
Länsstyrelsen har sedan tidigare förordnat följande personer som borgerliga vigselförrättare 
för åren 2015 – 2018;

Carina Grunditz
Stina Held
Marie Östh Karlsson
Patrik Karlsson
Kaj Johansson
Ingela Ohldin
Marita Aronson
Henriette de Maré

Sedan Stina Held slutat sin tjänst bör hennes förordnande upphöra och ersättas av ett nytt. 

Stadsledningsförvaltningen föreslår att upphandlingsassistent Nina Röding förordnas som 
vigselförrättare. Nina Röding bedöms ha erforderliga kunskaper och är även i övrigt lämplig 
för uppdraget. Hon har förklarat att hon är villig att åta sig uppdraget.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 19 augusti 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 98.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår länsstyrelsen att Nina Röding förordnas som borgerlig 
vigselförrättare för tiden från länsstyrelsens beslut till och med den 31 december 2018.
Samtidigt föreslås att förordnandet för Stina Held upphör.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Nina Röding, Stina Held
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§ 223

KS 391/15
Anskaffande av betalkort till skolförvaltningens IKT-verksamhet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anskaffa ett betalkort till skolförvaltningens IKT-verksamhet med 
staden som betalningsansvarig och Anders Karlsson som kortinnehavare. Kreditgräns för 
kortet bestäms till 50 000 kronor och användningen ska begränsas till de IT-tjänster och 
produkter som endast kan beställas via betalkortsköp på internet.

Ärendet
Skolförvaltningens IKT-verksamhet har behov av att kunna handla på Internet. Bakgrunden är 
att verksamheten idag har problem med att beställa vissa IT-tjänster och produkter med 
anledning av att leverantörer som t.ex. Apple bara accepterar köp via betalkort. Av den 
anledningen har stadens IT-avdelning tillgång till ett betalkort sedan 2007. Av praktiska skäl 
och genom det ansvar som följer av det personliga kortinnehavet, bör dock skolförvaltningens 
IKT-verksamhet använda ett separat betalkort. Avsikten är att Anders Karlsson, som är IT-
ledare vid skolförvaltningens utvecklingsenhet, ska vara kortinnehavare.

Stadsledningsförvaltningen har undersökt vilket betalkort som är lämpligt och offereras av 
Swedbank, den bank staden för närvarande har upphandlad. Den nu aktuella lösningen skulle 
bli Visa Business Card, som är ett välkänt betalkort med stor acceptans bland leverantörer. 
Kortet kan kombineras med att staden är betalningsansvarig samtidigt som det finns en 
kreditgräns för den som är kortinnehavare. Staden blir fakturerad i efterhand och kan hantera 
fakturan i ordinarie fakturasystem. Skolförvaltningen anger att de inköp som behöver göras 
med hjälp av kortet fordrar att kreditgränsen sätts till 50 000 kronor. Det är samma nivå som 
är satt för IT-avdelningens befintliga betalkort.

Med kortinnehavet följer sedvanligt ansvar som t.ex. att kortet förvaras säkert, inköpen sker 
på websidor med pålitlig säkerhetslösning och att fakturorna kompletteras med specifikationer 
enligt de sedvanliga krav på verifikationer och attest som framgår av stadens reglemente för 
kontroll av ekonomiska transaktioner (attestreglementet) samt att inköp inte sker vid sidan av 
existerande ramavtal.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 99.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anskaffa ett betalkort till skolförvaltningens IKT-verksamhet med 
staden som betalningsansvarig och Anders Karlsson som kortinnehavare. Kreditgräns för 
kortet bestäms till 50 000 kronor och användningen ska begränsas till de IT-tjänster och 
produkter som endast kan beställas via betalkortsköp på internet.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Skolförvaltningen, ekonomiavdelningen
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§ 224

KS 392/15
Miljönämndens  begäran om att få använda eget kapital till 
Kompetensprojekt individ och grupp

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner miljönämndens framställan om att få använda medel ur eget
kapital, 200 tkr, till Kompetensprojekt individ och grupp.

Ärendet
Miljöförvaltningen önskar genomföra ett kompetensprojekt som innebär utveckling för 
individ och grupp. Utifrån ett utvecklingsarbete som startade hösten 2012 har förvaltningen 
reflekterat över var vi står idag. Förvaltningen har kommit långt i många avseenden men 
utveckling av individ och grupp är alltid en pågående process och vi behöver fortsätta arbetet. 
Ytterst handlar det om att stärka personalens förmåga och kompetens för att förbättra 
kund(medborgare, kommuninvånare, företagare etc.) och miljönyttan.

Ärendets behandling
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2015.
Miljönämnden har behandlat ärendet den 25 augusti 2015, § 95.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 101 och 
föreslår kommunstyrelsen godkänner miljönämndens framställan om att få använda medel ur 
eget kapital, 200 tkr, till Kompetensprojekt individ och grupp.

Förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslår avslag på miljönämndens begäran om att få använda eget kapital 
till Kompetensprojekt individ och grupp.

Marcus Claesson (FP) och Gabriela Nilsson (M) föreslår bifall på Hans Bergfelts (M) förslag.

Ingemar Johansson (C) föreslår bifall på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; dels kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag, dels Hans Bergfelts (M) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag.
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Expedieras till 
Miljönämnden, ekonomiavdelningen
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§ 225

KS 389/15
Mölndals stad i fortsatt samarbete med Chipata kommun, Zambia

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner

- att Mölndals stad ansöker till ICLD om projektmedel för ett fortsatt samarbete med Chipata 
kommun, Zambia, inom ramen för Kommunalt Partnerskap,

- att Mölndals stad i ansökan enligt ovan också ansöker om att bilda en styrgrupp inom ramen 
för Kommunalt Partnerskap.

Ärendet
Hösten 2014 inledde Mölndals Stad ett samarbete med Chipata kommun i Zambia. 
Samarbetet var en s.k. förberedelsefas inom vad som kallas Kommunalt Partnerskap. Detta 
finansieras av ICLD – Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, en samarbetsorganisation 
med SKL och SIDA som huvudmän. ICLD:s övergripande mål är att minska fattigdom 
genom att främja demokrati och processer för delaktighet i SIDA:s prioriterade 
samarbetsländer. Kommunalt Partnerskap ska genom resultatinriktade projekt bidra till 
utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter, till nytta för både parter.

Zambia och Chipata
Zambia är ett nytt samarbetsland inom programmet Kommunalt Partnerskap. Zambia är just 
nu i en viktig fas i sin decentralisering. De lokala och regionala beslutande organen får mer 
befogenhet, är laddade med förslag på lösningar och behöver stärka sin kapacitet. Ett stärkt 
lokalt styre kan leda till att invånarna får mer inflytande, mer förtroende och insyn.

Zambia har ca tretton miljoner invånare, huvudstaden heter Lusaka och officiellt språk är 
engelska. Vår partnerkommun är Chipata Municipal Council (ca 160 000 invånare) i 
provinsen Eastern Zambia. 

Utfall förprojekt
Under förprojektet träffades Mölndal och Chipata en gång i respektive land för att lära känna 
varandra och identifiera gemensamma intresseområden. 

Grupperna som träffades bestod av både tjänstemän och politiker. Fokus var kultur- och 
fritidsfrågor, kopplat till ungdomsinflytande och demokrati. Från Mölndals stad deltog Karin 
Vedlin (S), Glenn Grimhage (FP), Sara Lesch, KFF och Cecilia Rignell, SLF. Vid resan till 
Chipata deltog också fem personer från skolförvaltningen och Sinntorpsskolan. 

Båda besöken var mycket lyckade, och vi fann många gemensamma frågor där vi ser att ett 
fortsatt samarbete kan vara intressant för båda parter.
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Fortsatt samarbete – ansökan om ett projekt
För att kunna fortsätta samarbetet med Chipata krävs en ansökan till ICLD om medel för att 
genomföra ett projekt, vilket normalt löper under tre år. 

Utifrån de erfarenheter vi har fått från förprojektet vill vi fokusera på stärkande av ungdomars 
deltaktighet och inkludering i samhället, i Chipata och i Mölndal. Detta kan ske genom t.ex. 
satsningar på fritidsgårdar, fritidsaktiviteter inom t ex kultur och sport, medborgardialog, 
stärkande av ungdomars möjlighet till inflytande i samhället, utbyten inom skolan m.m. 
Genom att ge ungdomar en möjlighet till aktiv fritid och till inflytande över sin livssituation 
och över samhällsutvecklingen skapar man en känsla av meningsfullhet i dessa unga 
människors liv, en drivkraft för en positiv utveckling för både individen och samhället. 

Det finns också ett intresse för att samarbeta kring arbete med volontärer, kring arbete med 
barn med sämre utgångsläge och kring miljö/klimatfrågor. Senare under projektet kan en 
eventuell breddning till andra arbetsområden ske. 

Aktörer i Mölndal
Kommunstyrelsen och SLF äger projektet. Utförandet sker i nära samarbete med KFF och 
SKF. Inom KFF är det framförallt avdelningen för ungdoms- och samhällsarbete som är en 
naturlig aktör, men även t.ex. Mölndals Stadsmuseum och biblioteken. Inom SKF kan det 
vara ett flertal skolor och kulturskolan. Dessutom kan det bli aktuellt att involvera ungdoms-
föreningar i projektet. 

Styrgrupp
En separat ansökan ska göras för att få medel för att bilda en styrgrupp för projektet. I 
styrgruppen ska ingå politiker från både majoritet och opposition, samt tjänstemän i lämplig 
omfattning. Även styrgruppen ska delta i möten med Chipata, både i Mölndal och i Zambia. 

Syfte och nytta för Mölndal
Ett samarbete med Chipata är också till nytta för Mölndals stad. Det finns många lärdomar att 
göra, bland annat hur man arbetar med att integrera olika grupper i samhället med varandra 
samt hur man arbetar för tolerans och mot främlingsfientlighet.

Även om Mölndal och Chipata har olika utgångslägen har vi också många gemensamma 
utmaningar. Tillsammans kan vi utveckla former för hur man stimulerar ungdomars 
engagemang i samhällsfrågor, kanske genom medborgardialog, ungdomsråd/fullmäktige osv. 

Genom projektet kommer ungdomar och personer som arbetar med ungdomar i Mölndal få 
möjlighet att besöka Chipata och därigenom få en unik lärdom och erfarenheter som stärker 
dem i arbetet för tolerans och mot främlingsfientlighet. 

Genom att Mölndalsbor (t ex ungdomar och genom föreningar) och personal och politiker 
från Mölndals stad får möjlighet att delta i ett internationellet utbyte bidrar det till att stärka 
bilden av Mölndal som en plats/arbetsgivare där det händer mycket positivt och människor får 
chansen att utvecklas och att komma i kontakt med andra kulturer. Projektet ligger därigenom 
väl i linje med Mölndal Vision 2022, bland annat bidrar det till att stärka Mölndals 
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varumärke, vilket i sin tur kan leda till fler som rekommenderar Mölndal som bostadsort. 
Genom sitt fokus på ungdomsfrågor bidrar projektet till att stärka arbetet med att ungdomar 
ska må bra och ha framtidstro. 

Projektet bidrar också till arbetet med fullmäktigemål 7 kring möjligheten för Mölndalsborna 
att påverka sin vardag och till fullmäktigemål 11 om att stärka attraktiviteten som 
arbetsgivare.

Ärendebehandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 102.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna 

- att Mölndals stad ansöker till ICLD om projektmedel för ett fortsatt samarbete med Chipata 
kommun, Zambia, inom ramen för Kommunalt Partnerskap,

- att Mölndals stad i ansökan enligt ovan också ansöker om att bilda en styrgrupp inom ramen 
för Kommunalt Partnerskap.

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

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen (Cecilia Rignell)
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§ 226

KS 118/15
Redovisning av obesvarade motioner

Beslut
Redovisningen av obesvarade motioner överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 35, ska kommunstyrelsen två gånger varje år 
redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens sammanställning över obesvarade motioner, den 3 september 
2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 103.

Förslag till beslut
Redovisningen av obesvarade motioner 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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§ 227

KS 134/15
Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunfullmäktige till 
nämnder och styrelse

Beslut
Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendet
Kommunstyrelsen har genom godkännande av kommunstyrelsens interna kontrollplan samt 
genom uppföljning av den interna kontrollen 2015 beslutat att en redovisning av de uppdrag 
fullmäktige lämnat till nämnder och styrelse ska redovisas till fullmäktige två gånger per år.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens sammanställning över uppdragen, den 3 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 104.

Förslag till beslut
Redovisningen 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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§ 228

KS 133/15
Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunstyrelsen

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendet
Kommunstyrelsen har genom godkännande av kommunstyrelsens interna kontrollplan samt 
genom uppföljning av den interna kontrollen 2015 beslutat att en redovisning av de uppdrag 
kommunstyrelsen lämnat till utskott och förvaltning ska redovisas till kommunstyrelsen två 
gånger per år.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens sammanställning över uppdragen, den 3 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 105.

Förslag till beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

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

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen (Helen Bergström)
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§ 229

KS 349/15
Remiss; Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett 
författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som 
svar på remissen.

Ärendet
Som en del i Sverigeförhandlingen finns ett uppdrag om att lämna ett författningsförslag om 
värdeåterföring. Författningsförslaget ska tydliggöra hur fastighetsvärdeökning kan ligga till 
grund för kostnadsdelning i exploateringsavtal. Mölndals stad har utsetts som remissinstans 
för detta delbetänkande.

Tanken med ifrågavarande lagförslag är i grunden god. Dock kommer troligen de situationer 
då förslaget kan tänkas nyttjas bli begränsade. Troligen kommer tillskottet till finansiering av 
infrastrukturprojekt från värdeåterföringsfallen utgöra en väldigt liten andel. Denna andel 
bedöms dock öka något om en lämpligt utformad tvångsmöjlighet införs. Om avsikten är att 
fastighetssektorn ska bidra i större utsträckning kanske områdesvisa avgifter eller 
fastighetsskattetillägg är ett bättre tillvägagångssätt. Det kanske t.o.m. är så att 
fastighetssektorns medfinansiering lämpligast sker genom “normal fastighetsskatt, 
reavinstskatt, stämpelskatt med flera skatter.

Ett antal brister och svårigheter med lagförslaget kan noteras. Det finns bland annat en risk att 
det kan bli svårt att förutse om och när en kommun avser ta ut en värdestegringsersättning.

Det kommer vara viktigt att exploatörer i ett tidigt skede får vetskap om den planerade 
värdeåterföringen så att denna kostnad kan förutses och för att den ska ge utslag på 
markvärdet.

Svårigheter kan uppstå i form av gränsdragningsproblem. Att avgöra vilka fastigheter som har 
nytta av ett nytt infrastrukturprojekt och som därmed ska vara med och betala kan vara svårt 
att avgöra. För att ett kostnadsuttag ska vinna acceptans krävs troligen att påverkansområdet 
är snävt avgränsat, att värdeinverkan är uppenbar samtidigt som markvärdena är höga även 
efter ett kostnadsuttag samt att alla berörda fastighetsägare är överens. En möjlig risk är att 
kommuner på ett mer allmänt plan ser en möjlighet att ta betalt för byggrätter i samband med 
omfattande infrastrukturprojekt.

I lagförslaget förs ett resonemang kring huruvida systemet med värdeåterföring ska ske 
genom tvångsregler via myndighetsbeslut eller genom frivilliga avtal. Fördelarna med ett 
frivilligt system är att det kommer användas i de projekt där de rätta ekonomiska 
förutsättningarna finns vilket troligen bl.a. kommer leda till bättre utformade projekt, 
undvikande av tvister samt större legitimitet. Nackdelarna med frivillig värdeåterföring är att 
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den då inte kommer användas i så stor utsträckning och att det ekonomiska tillskottet från 
värdeåterföringsfallen därmed blir i stort sett försumbar.

Mölndals stad är ändå, trots ovanstående farhågor, positiva till värdeåterföring men 
ifrågasätter konsekvensen av frivilligheten. Användningsområdet bedöms dock inte vara 
särskilt stort och det ekonomiska tillskottet blir därmed litet.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 85 och 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att översända stadsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteskrivelse som svar på remissen.

Förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslår att:

Kommunstyrelsen översänder nedanstående skrivelse som svar på remissen;
”Som en del i Sverigeförhandlingen finns ett uppdrag om att lämna ett författningsförslag om 
värdeåterföring. Författningsförslaget ska tydliggöra hur fastighetsvärdeökning kan ligga till 
grund för kostnadsdelning i exploateringsavtal. Mölndals stad har utsetts som remissinstans 
för detta delbetänkande.

Tanken att i författning tydliggöra möjligheterna att teckna ifrågavarande överenskommelser 
är i grunden god. Dock kommer troligen de situationer då metoden kan tänkas nyttjas bli 
begränsade och tillskottet till finansiering av infrastrukturprojekt från värdeåterföring komma 
att utgöra en liten andel. Därtill är det angeläget att metoden inte leder till ökade kostnader för 
ett fortsatt behov av bostadsbyggande.

Även svårigheter med förslaget kan noteras. Exempel är svårigheten att förutse omfattningen 
av och när en kommun avser ta ut en värdestegringsersättning. För exploatörer kommer det 
vara viktigt att i ett tidigt skede få vetskap om den planerade värdeåterföringen så att dessa 
kostnader kan förutses om denna ska ge utslag på markvärdet.

Komplikationer kan också uppstå i form av gränsdragningsproblem. Att avgöra vilka 
fastigheter som har nytta av ett nytt infrastrukturprojekt och som därmed ska vara med och 
betala. För att ett kostnadsuttag ska vinna acceptans krävs troligen att påverkansområdet 
därför är snävt avgränsat, att värdeinverkan är uppenbar samtidigt som markvärdena är höga 
även efter ett kostnadsuttag samt att alla berörda fastighetsägare är överens.

En annan möjlig risk, som bör uppmärksammas i ett förslag till författning, är att kommuner 
på ett mer allmänt plan ser en möjlighet att ta betalt för byggrätter i samband med omfattande 
infrastrukturprojekt.

Vad avser resonemanget kring huruvida systemet med värdeåterföring ska ske med 
tvångsregler via myndighetsbeslut eller genom frivilliga avtal menar vi att fördelarna med 
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frivilliga överenskommelser överväger då detta leder till projekt där de ekonomiska 
förutsättningarna finns, vilket också leder till bättre utformade projekt samt undvikande av 
tvister. På så sätt blir lagstiftningen en möjlighet istället för tvång.”

Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall på planeringsutskottets förslag. 

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

Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen:

Ja-röst för planeringsutskottets förslag.
Nej-röst för Hans Bergfelts (M) förslag.

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med planeringsutskottets 
förslag.

Ja-röster; Marie Östh Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S), Solveig Hallin (S), Ulrika Frick 
(MP) och Ove Dröscher (S).

Nej-röster; Hans Bergfelt (M), Gabriela Nilsson (M), Joel Olsson (SD) och Ingemar 
Johansson (C).

Marcus Claesson (FP) och Peter Berg Johnson (KD) avstår från att rösta. 

Paragrafen justeras omdelbart.

Expedieras till 
Näringsdepartementet, planeringsutskottet
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§ 230

KS 411/15
Svar på samrådsremiss - Detaljplan för Bostäder och verksamheter 
norr om Lana inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg

Beslut
Mölndals stads yttrande över detaljplan för Bostäder och verksamheter norr om Lana inom 
stadsdelen Krokslätt i Göteborg godkänns och översänds till Göteborgs stad som svar på 
remissen.

Mölndals stad uttalar också att skol- och förskolesituationen i området behöver ses över i det 
fortsatta arbetet.

Ärendet
Göteborgs stad har översänt en samrådsremiss (dnr 0312/13) - detaljplan för Bostäder och 
verksamheter norr om Lana inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg. Svar på remissen ska vara 
besvarad senast den 29 september 2015. Mölndals stad har fått dispens om att komma in med 
svar andra veckan i oktober.

Syftet med detaljplanen är att komplettera med ny bebyggelse som ett led i omvandlingen av 
Mölndalsåns dalgång till blandstad. Detaljplanen medger ca 200 nya bostäder. Ombyggnad av 
befintliga gator ger en ökad stadsmässighet, lokaler i bottenplan säkerställs. En mer flexibel 
användning av befintligt kontorshus möjliggörs. Befintlig byggnad tillåts även byggas på med 
upp till tre våningarna för centrumverksamhet alt. bostäder.

Förslaget är i linje med det pågående arbete som bedrivs gemensamt mellan städerna, 
Göteborg och Mölndal, i den fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 87.

Förslag till beslut
Mölndals stads yttrande över detaljplan för Bostäder och verksamheter norr om Lana inom 
stadsdelen Krokslätt i Göteborg godkänns och översänds till Göteborgs stad som svar på 
remissen.

Mölndals stad uttalar också att skol- och förskolesituationen i området behöver ses över i det 
fortsatta arbetet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg, planeringsutskottet
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§ 231

KS 409/15
Svar på samrådsremiss - Bostäder och verksamheter söder om 
Fredriksdalsgatan, samt ändring av detaljplan för verksamheter vid 
Mölndalsvägen inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg

Beslut
Mölndals stads yttrande över samrådsremiss - Bostäder och verksamheter söder om 
Fredriksdalsgatan, samt ändring av detaljplan för verksamheter vid Mölndalsvägen inom 
stadsdelen Krokslätt i Göteborg godkänns och översänds till Göteborgs stad som svar på 
remissen.

Mölndals stad uttalar också att skol- och förskolesituationen i området behöver ses över i det 
fortsatta arbetet.

Ärendet
Göteborgs Stad har översänt en samrådsremiss (dnr 0720/09) - Bostäder och verksamheter 
söder om Fredriksdalsgatan, samt ändring av detaljplan för verksamheter vid Mölndalsvägen 
inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg. Svar på remissen ska vara besvarad senast den 13 
oktober 2015.

Syftet med detaljplanen är att komplettera med ny bebyggelse som ett led i omvandlingen av 
Mölndalsåns dalgång till blandstad. Detaljplanen medger ca 370 nya lägenheter och ca 33 000 
kvm ytor för centrumändamål varav 9 300 kvm är kontors- och handelsytor inom befintliga 
byggnader.

Förslaget är i linje med det pågående arbete som bedrivs gemensamt mellan städerna, 
Göteborg och Mölndal, i den fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 15 septemer 2015, § 88.

Förslag till beslut
Mölndals stads yttrande över samrådsremiss - Bostäder och verksamheter söder om 
Fredriksdalsgatan, samt ändring av detaljplan för verksamheter vid Mölndalsvägen inom 
stadsdelen Krokslätt i Göteborg godkänns och översänds till Göteborgs stad som svar på 
remissen.

Mölndals stad uttalar också att skol- och förskolesituationen i området behöver ses över i det 
fortsatta arbetet.
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Beslutsgång
Ordföranden om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg, planeringsutskottet
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§ 232

KS 408/15
Justering av taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets 
verksamhet

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av taxan att gälla från den 1 januari 2016.

Ärendet
Nuvarande taxa gäller från den 1 januari 2015, då den ersatte en taxa med annan utformning. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår ändringar i nuvarande taxa. Förslaget innehåller dels 
ändringar för ökad tydlighet, dels ändringar av avgifterna. De flesta ändringarna innebär 
sänkta avgifter.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 93.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av taxan att gälla från den 1 januari 2016.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 233

KS 410/15
Bostadsförsörjningsprogram för Mölndals stad 2015-2022 - 
godkännande inför antagande

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen godkänner Bostadsförsörjningsprogram Mölndal stad 2015-2022 och 
överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande, med ändringen:

Under uppföljning och revidering ska uppföljning, aktualisering och revidering göras 
vartannat år som varit signalen som planeringsutskottet tagit till sig. Det är viktigt då 
synpunkter lämnats om koppling mellan dokument och handlingsplan upplevs svårt att koppla 
samman, dessutom förändras vår omvärld väldigt snabbt. 

Uppdraget att utreda behov och effekt av förändrade ägardirektiv för Mölndalsbostäder AB 
utgår ur programmet, då ansvaret för beredning av ägardirektiv för stadens bolag inte ligger 
på planeringsutskottet/stadsbyggnadskontoret utan på Kvarnfallet AB, såsom ägare, eller på 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i februari 2014 uppdrag att upprätta ett 
bostadsförsörjningsprogram enligt det nya lagkravet från och med den 1 januari 2014.

I framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet har interna och externa aktörer varit 
delaktiga. Programmet utgår från målen i Vision Mölndal 2022 samt 
kommunfullmäktigemålen redovisade i budget/plan 2015-2017. Programmet har varit ute på 
remiss.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 september 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 86 och 
föreslår att kommunstyrelsen godkänner Bostadsförsörjningsprogram Mölndal stad 2015-
2022 och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S), Solveig Hallin (S), Ulrika Frick (MP) 
och Peter Berg Johnson (KD) föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
Bostadsförsörjningsprogram Mölndal stad 2015-2022 och överlämnar det till 
kommunfullmäktige för antagande, med ändringsyrkandet:

Under uppföljning och revidering vill Majoritet Mölndal ha in att uppföljning, aktualisering 
och revidering görs vartannat år som varit signalen som planeringsutskottet tagit till sig. Det 
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här anser Majoritet Mölndaln är viktigt då synpunkter lämnats om koppling mellan dokument 
och handlingsplan upplevs svårt att koppla samman, dessutom förändras vår omvärld väldigt 
snabbt. 

Uppdraget att utreda behov och effekt av förändrade ägardirektiv för Mölndalsbostäder AB 
utgår ur programmet, då ansvaret för beredning av ägardirektiv för stadens bolag inte ligger 
på planeringsutskottet/stadsbyggnadskontoret utan på Kvarnfallet AB, såsom ägare, eller på 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Hans Bergfelt (M), Marcus Claesson (FP) och Ingemar Johansson (C) förslår följande:

 Vi föreslår, mot bakgrund av att det förutsätts att ett bostadsförsörjningsprogram tas 
fram varje mandatperiod och att de aktiviteter som föreslås genomföras sträcker sig till 
enbart till 2017, att programmet avser perioden 2015-2018.

 Vi föreslår att texten på sidan 6, första stycket ändras till ”Arbetet med att ta fram 
bostadsförsörjningsprogrammet har skett under 2014-2015 av stadsbyggnads-
förvaltningen. 

 Eftersom staden har rådighet över planprocessen föreslås att skrivningar med lydelsen 
”… skapa rådighet över planeringen” tas bort. 

 Vi föreslår att programmet kompletteras med en kartläggning av hur flyttkedjor skapar 
ökad rörlighet på bostadsmarknaden. 

 Programmet kompletteras med riktlinjen att ”Mölndal också i fortsättningen ska ha 
marknadsmässiga markpriser och konkurrenskraftiga taxor vid bostadsbyggande”.
 

 Programmet kompletteras med aktuella uppgifter om fördelningen av olika 
upplåtelseformer i nuvarande bostadsbestånd. 

 Programmet bör kompletteras med riktlinjer om hur exploatörers kunnande tidigt tas 
tillvara i bostadsprojekt. 

 Programmet kompletteras med information om de olika sökmöjligheter att finna 
lägenhet som finns, t.ex. Boplats m.fl.

 Uppdraget att utreda behov och effekt av förändrade ägardirektiv för 
Mölndalsbostäder AB utgår ur programmet, då ansvaret för beredning av ägardirektiv 
för stadens bolag inte ligger på planeringsutskottet/stadsbyggnadskontoret utan på 
Kvarnfallet AB, såsom ägare, eller på kommunstyrelsens arbetsutskott.

 Programmet kompletteras med riktlinjer som underlättar att i befintlig bebyggelse 
skapa fler bostäder.
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Marcus Claesson (FP) föreslår bifall på Hans Bergfelts (M) m.fl förslag samt Marie Östh 
Karlssons (S) m.fl. förslag att under uppföljning och revidering vill Majoritet Mölndal ha in 
att uppföljning, aktualisering och revidering görs vartannat år som varit signalen som 
planeringsutskottet tagit till sig.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; dels Marie Östh Karlssons (S) 
m.fl. förslag, dels Hans Bergfelt (M) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Marie Östh Karlssons (S) förslag.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 234

KS 184/15
Delårsrapport 2015

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapporten per den 30 juni 2015 för Mölndals stad godkänns.

Ärendet
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner minst en gång per år upprätta en 
särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten. Delårsrapporten ska omfatta en period 
av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Förutom delårsbokslut innehåller 
delårsrapporten en helårsprognos för staden per den 31 augusti 2015.

Delårsbokslutet per den 30 juni uppvisar ett positivt resultat på 88,1 mnkr, vilket är väsentlig 
förbättring jämfört med föregående år då resultatet vid halvårs-skiftet stannade på 39,2 mnkr. 
Båda åren ingår dock jämförelsestörande poster och förbättringen mellan åren utfaller lite 
annorlunda för den löpande ordinarie verksamheten. Exklusive jämförelsestörande poster är 
resultatet positivt med 17,5 mnkr i år, vilket är en förbättring med 24,6 mnkr jämfört med 
2014 då delårsresultatet var negativt med -7,1 mnkr. Resultatet motsvarar 1,1 % av 
skatteintäkter och utjämning.

Vid halvårsskiftet i år hade jämförelsestörande poster i form av resultat vid försäljning 
påverkat resultatet positivt med drygt 70 mnkr, medan motsvarande positiva effekt av 
jämförelsestörande poster vid halvårsskiftet 2014, var drygt 46 mnkr. Under 2014 bestod 
jämförelsestörande poster endast av vinster vid markförsäljning, medan innehållet är betydligt 
mer komplext under 2015. Nu ingår en positiv post i form är vinst vid markförsäljning på 31,5 
mnkr. Samtidigt påverkas resultatet positivt med 22,5 mnkr genom en ny återbetalning av 
premier från AFA Försäkring samt 16,6 mnkr i positiv resultateffekt med anledning av att en 
ny kalkyl över kvarvarande kostnader för Kikåstippens avslutning visar att stadens tidigare 
avsättning på 163 mnkr inte kommer att förbrukas.

AFA Försäkring beslutade i slutet av mars att återbetala premier för år 2004. Beslutet innebär 
att cirka 5 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommuner, landsting och 
regioner samt till Svenska Kyrkan, Pacta, KFS m.fl. Tidigare har premier återbetalats för åren 
2005-2008. Detta är sista gången en återbetalning kommer att göras till kommunsektorn.

Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 54,5 mnkr eller 3,6 procent under första 
halvåret 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Samtidigt stannar ökningen av 
verksamhetens nettokostnader för den löpande ordinarie verksamheten på 33,4 mnkr eller 2,2 
procent, vilket förklarar resultatförbättringen mellan halvåren. Här inkluderas finansnetto 
medan affärsdrivande verksamhet och effekten av jämförelsestörande poster har exkluderats.
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Ärendets behandling 
Delårsrapport per den 30 juni 2015, med prognos per 31 augusti 2015.

Förslag till beslut
Delårsrapporten per den 30 juni 2015 för Mölndals stad godkänns.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 235

KS 398/15
Framställning från Renova AB angående beslutad 
dotterbolagsbildning

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut den 20 februari 2013, § 27, och den 18 december 
2013, § 191, i de delar som avser bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera 
benämnt Renova Miljöpartner AB.

2. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt 
Bilaga 1.

3. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt 
Bilaga 2.

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämma att rösta för att beslut fattas i 
enlighet med punkterna 2-3 ovan.

5. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga 
delägarkommuner enligt Bilaga 3.

Ärendet
Kommunfullmäktiges tidigare beslut den 20 februari 2013, § 27, innebar bland annat att 
Renova AB skulle bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag. Moderbolag och 
ett dotterbolag är bildat sedan 1 januari 2014. Tidpunkten för bildandet av dotterbolaget 
Renova Miljöpartner AB ska enligt kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2013,           
§ 191, ske senast vid årsskiftet 2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i 
dotterbolaget Renova Miljö AB. 

Styrelsen i Renova AB har under våren 2015 gjort en framställan till ägarkommunernas 
kommunfullmäktige att inte behöva dela den konkurrensutsatta verksamheten i två skilda 
dotterbolag, utan fortsatt låta den konkurrensutsatta verksamheten bedrivas i ett dotterbolag 
men med två skilda affärsområden, som idag. 

Syftet med kommunfullmäktiges tidigare beslut var att nå en juridiskt hållbar 
bolagskonstruktion, ökad transparens, ökad tydlighet i gränssnittet mellan beställare och 
utförare samt bättre ekonomistyrning av direkttilldelade uppdrag. Vidare skulle verksamheten 
anpassas så att lönsamhet uppnås i respektive bolags affärsområde. 

Renova kan nu ett år efter omstruktureringen visa att respektive affärsområde särskiljs 

49



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-09-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ekonomiskt från varandra, i motsvarande grad som om de hade bedrivits i två skilda 
dotterbolag. Ett revisionsutlåtande gör bedömningen att det finns transparent redovisning 
mellan affärsområdena Logistik och Återvinning i enlighet med bolagets fördelningsnycklar, 
stödjande system och processer. 

Mot bakgrund av detta och att syftena ovan är på god väg att uppnås bedömer 
stadsledningsförvaltningen att Renova ABs framställan bör bifallas. Med bakgrund i 
revisionsuttalandet bedöms samma ekonomiska transparens kan uppnås genom ett 
dotterbolag. Samtliga övriga delägarkommuner har redan godkänt Renovas framställan.

Smärre justeringar i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal föreslås som en 
konsekvens.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 2015.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att

1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut den 20 februari 2013, § 27, och den 18 december 
2013, § 191, i de delar som avser bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera 
benämnt Renova Miljöpartner AB.

2. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt 
Bilaga 1.

3. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt 
Bilaga 2.

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämma att rösta för att beslut fattas i 
enlighet med punkterna 2-3 ovan.

5. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga 
delägarkommuner enligt Bilaga 3.

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