
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Plats och tid Mölndals stadshus, rum 214 kl. 13:00-15:10

Beslutande ledamöter Marie Östh Karlsson (S) (ordförande)
Hans Bergfelt (M) (vice ordförande)
Stefan Gustafsson (S)
Kajsa Hamnén (M)
Ove Dröscher (S)
Ulrika Frick (MP)
Marcus Claesson (L)
Marie Lindqvist (V)
Joel Olsson (SD)
Ingemar Johansson (C)
Gun Kristiansson (S)  ersätter Peter Berg Johnson (KD)

Ej tjänstgörande ersättare Bernt A Runberg (S)
Lennart Wallensäter (S)
Pernilla Övermark (S)
My Högfeldt (MP)
Gabriela Nilsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Kristian Vramsten (M) §271
Glenn Grimhage (L)
Fredrik Mellbin (SD) §271, §§281-283

Övriga närvarande Håkan Ahlström (Stadsdirektör)
Therese Tanner (Kommunsekreterare)
Malin Thorson (Nämndsekreterare)
Henriette de Maré (Stadsjurist) §271
Magnus Stahre (Fastighetschef) §§281-283
Thea Wedin (Projektchef) §§281-283
Jörgen Silanen (Tf enhetschef) §§281-283

Utses att justera Marie Lindqvist

Justeringens plats och tid Stadshuset      

Paragrafer §§269-284
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Therese Tanner

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

Underskrifter

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

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

Instans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-11-22

Anslag sätts upp 2017-11-28

Anslag tas ner 2017-12-20

Förvaringsplats för 
protokollet

Stadshuset

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

Therese Tanner
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§269 Redovisning av delegeringsbeslut
§270 Meddelanden
§271 Ny kommunallag - information
§272 Yttrande på åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen

§273 Remiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 
2018-2020

§274 Tillståndsansökan att rasera luftledningar och förlägga ny jordkabel i 
Safjällets naturreservat

§275 Utvidgning av verksamhetsområde för Mölndals stads allmänna vatten- och 
avloppsanläggning

§276 Miljönämndens ansökan om att disponera medel ur eget kapital
§277 Kommunalt partistöd inför 2018
§278 Svar på motion (L) om fritt skolval med skolskjuts
§279 Förslag till länsstyrelsen om förordnande av borgerlig vigselförrättare
§280 Markanvisning till Mölndalsbostäder AB avseende del av Balltorp 1:124
§281 Omprioritering av investeringsmedel
§282 Omprioritering av budgetmedel för om- och tillbyggnad Katrinebergsskolan
§283 Justering av investeringsanslag för ombyggnad av Almåsskolan
§284 Övrigt

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 269

Redovisning av delegeringsbeslut

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

 TEN 572/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 563/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 KS 378/17-1  Beslut enligt punkt B1: Upphandlingschefen Jonna Eriksson 
beslutar att genomföra upphandling avseende Vintervägsalt.

 KS 23/17-13  C6 Yttrande avseende ansökan till hemvärnet 
(Säkerhetssamordnare Matilda Johansson)

 TEN 550/17-3  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 KS 377/17-1  Direktupphandling enligt delegation punkt  B6 (Enhetschef Anna 
Hiller)

 KS 96/17-9  Enligt punkt A2 och A6, nyanställningar under perioden 
20170816-20171015
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsens utskotts protokoll finns på Mölndals stads hemsida:

Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott den 7 november 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 och 8 november 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 17 oktober 2017.
Kommunstyrelsens serviceutskott den 24 oktober 2017.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 270

Meddelanden

Ärendet
1.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se)
2017:49 Arbetsdomstolens dom AD 2017 nr 50, fråga om huruvida anställningsavtal gällt 
tillsvidare eller för begränsad tid samt om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad
2017:56 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
2017:58 Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö
2017:59 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer 
som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

2.
Protokoll från kommunfullmäktiges möte den 18 oktober 2017.

3.
Utdrag ur tekniska nämndens protokoll, § 68 - Utvärdering av miljözon i Mölndal.

4.
Sveriges kommuner och landstings Pressmeddelande - Utmaningar kräver minskad statlig 
detaljstyrning med ekonomirapport för oktober (www.skl.se).

5.
Avslutsbrev från arbetsmiljöverket avseende inspektion på Mölndals stads IT-avdelning 
(www.av.se).

6.
Protokollsanteckning från Gryaabs styrelsemöte den 22 september 2017 - Bollebygds 
kommuns ansökan om delägarskap.

7.
Inbjudan till ägarråd med Grefab, Gryaab och Renova den 2 november 2017 (med minnes- 
anteckningar från möte 27 april) samt minnesanteckningar från ägarråd Grefab den 2 
november.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8.
Kallelse till REKOs (Referensgrupp Kollektivtrafik) möte den 7 november 2017 och protokoll 
från mötet.

9.
Utdrag ur anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen 
(DKR), § 29 - Byte av datum för vårens DKR.

10.
Information till samtliga kommuner om kommande enkäter från Boverket (Bostadsmarknads- 
enkäten, Miljömålsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2018) (www.boverket.se).

11.
Skolinspektionens uppföljningsbeslut efter tillsyn i Katrinebergs grundsärskola.

12.
Kallelse och handlingar till Grefabs styrelsemöte den 23 nov 2017.

13.
Inbjudan från Västra Götalandsregionen om Framtid Västra Götaland.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 271

Ny kommunallag - information

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Ärendet
Stadsjurist Henriette de Maré informerar om den nya kommunallagen som träder i kraft den 1 
januari 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 272

KS 268/17
Yttrande på åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen

Beslut
Kommunstyrelsen antar reviderat yttrande (bilaga) och översänder det till länsstyrelsen Västra 
Götaland. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram för 
kvävedioxid i Göteborgsregionen. Representanter från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Göteborgs stad, Mölndals stad, Trafikverket, Göteborgsregionens kommunalförbund, 
Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och Västtrafik har 
deltagit i styrgruppen och arbetsgruppen för arbetet med åtgärdsprogrammet. Syftet med 
åtgärdsprogrammet är sänka halterna av kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen. 
Därmed förbättras möjligheterna att skydda människors hälsa. Förslaget innebär att ett antal 
åtgärder föreslås för att minska utsläppen av kvävedioxider.

Åtgärdsprogrammet innehåller 22 förslag på åtgärder som delats upp i områdena:
• ändring av skatter och lagar,
• åtgärder tunga fordon,
• åtgärder parkering,
• åtgärder arbetsmaskiner,
• åtgärder kollektivtrafiken och
• fler åtgärder för att utveckla och främja hållbart resande

Ärendets behandling
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, framtagen i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen, daterad 2 oktober 2017.
Arbetsutskottet bordlade ärendet den 11 oktober 2017, § 146.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 november 2017, § 152.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Andra meningen under rubriken "synpunkter" på sidan 5 ändras och därefter antas 
tjänsteskrivelsen som förslag till yttrande och översänds till länsstyrelsen.

Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslår, med instämmande av Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L), 
Ingemar Johansson (C) och Joel Olsson (SD), följande förslag till yttrande:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upprättat förslag till åtgärdsprogram för kvävedioxid 
i Göteborgsregionen. Mölndals Stad inbjuds att lämna synpunkter på förslaget. Mölndals Stad 
lämnar följande synpunkter med anledning av förslaget.
När det gäller förslagen avseende ändring av skatter och lagar avstyrks dessa i de delar som 
avser förändrade regler för reseavdrag, två nya miljözoner och krav på transportplaner. I 
övrigt ställer sig kommunen bakom förslagen.
När det gäller tunga fordon avstyrks förslagen då det inte visats att detta inte kan komma att 
försämra svenskt näringslivs konkurrenskraft.
När det gäller parkering så avstyrker kommunen förlaget att ge kommunerna möjlighet att ta 
ut parkeringsavgifter på privat mark och att differentiera avgiften på parkeringsplatser utifrån 
fordonens miljöegenskaper.
Åtgärderna som föreslås för arbetsmaskiner avstyrks mot bakgrund av att de ökade kraven 
torde innebära färre anbud och minskad konkurrens, främst vid mindre entreprenader, 
samtidigt som klimatnyttan bedöms som ytterst begränsad.
Avseende de föreslagna åtgärderna för utveckla och gynna kollektivtrafiken är kommunen 
positiv. Som en annan viktig åtgärd vill vi peka på att det nuvarande zonsystemet missgynnar 
en stor mängd pendlingsresor över kommungränserna, varför prissystemet bör ändras till ett 
avståndsbaserat system. Mölndals stad vill också understryka vikten av att Götalandsbanan får 
en sträckning genom Mölndal eftersom det underlättar regional utveckling och hållbara resor.
Åtgärderna under rubriken fler åtgärder för utveckla och gynna hållbart resande tillstyrks.
Slutligen vill Mölndals stad, liksom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), påtala att 
den målkonflikt som kan uppstå mellan Miljöbalkens krav på att MKN (Miljökvalitetsnormen 
för luftkvalitet) skall uppnås och möjligheten att utveckla Göteborgsregionen, inte får 
äventyra utbyggnaden av ändamålsenliga transportsystem eller utbyggnaden av bostäder och 
verksamheter i enlighet med GRs strukturbild.

Marie Östh Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsens förslag till yttrande.
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Expedieras till 
Länsstyrelsen Västra Götaland
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 2017-11-22 

Vår beteckning KS 355/17  

 

Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 

Telefon: 031-315 10 00 E-post: stad@molndal.se 

Therese Tanner, 031-3151261 

 

 

 

Beslutat yttrande på 

åtgärdsprogram för kvävedioxid i 

Göteborgsregionen 

Ärendet 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram för 

kvävedioxid i Göteborgsregionen. Representanter från Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län, Göteborgs stad, Mölndals stad, Trafikverket, Göteborgsregionens 

kommunalförbund, Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen, Västra 

Götalandsregionen och Västtrafik har deltagit i styrgruppen och arbetsgruppen för 

arbetet med åtgärdsprogrammet. Syftet med åtgärdsprogrammet är sänka halterna av 

kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen. Därmed förbättras möjligheterna att 

skydda människors hälsa. Förslaget innebär att ett antal åtgärder föreslås för att 

minska utsläppen av kvävedioxider.  

 

Åtgärdsprogrammet innehåller 22 förslag på åtgärder som delats upp i områdena: 

• ändring av skatter och lagar,  

• åtgärder tunga fordon,  

• åtgärder parkering,  

• åtgärder arbetsmaskiner,  

• åtgärder kollektivtrafiken och  

• fler åtgärder för att utveckla och främja hållbart resande 

Beredning 

I arbetet med att ta fram ett förslag till åtgärdsprogram har Mölndals stad 

representerats av Göran Werner i styrgruppen och av Fredrik Berlin i arbetsgruppen. 

 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Remissen är skickad till KS som uppdragit åt miljöförvaltningen att inhämta 

synpunkter från berörda förvaltningar. Stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter har 

inhämtats på deras ledningsgruppsmöte den 27 september 2017. Tekniska nämnden 

har avgett ett yttrande till miljöförvaltningen den 20 september 2017, TEN 315/17 

§56.  

Bakgrund  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram för 

kvävedioxid i Göteborgsregionen. Syftet med åtgärdsprogrammet är sänka halterna av 

kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen. De åtgärder som föreslås för att sänka 

halterna kan påverka alla, men i olika utsträckning och på olika sätt. För att vi ska 

klara miljökvalitetsnormen krävs åtgärder från regering och riksdag eftersom 

kommunerna idag inte har rådighet över många av de åtgärder som behövs för att 

klara miljökvalitetsnormen. Om de föreslagna åtgärderna inte genomförs blir effekten 

en sämre folkhälsa och en sämre miljö jämfört med ett fullföljt åtgärdsprogram. Fler 

människor kommer att bli sjuka på grund av skadliga luftföroreningar och drabbas av 

t.ex. luftvägssjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

Redan i maj 2003 lämnade Länsstyrelsen ett förslag till åtgärdsprogram för att klara 

miljökvalitetsnormen till regeringen. Förslaget innehöll åtgärder som bedömdes som 

nödvändiga för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. När 

åtgärdsprogrammet fastställdes av regeringen 2004 hade vissa av de mest 

verkningsfulla åtgärderna tagits bort. De flesta av de borttagna åtgärderna var sådana 

som staten hade rådighet över. Detta innebar att de beslutade åtgärderna inte räckte till 

för att klara miljökvalitetsnormen. Den 19 maj 2006 fastställde därför Länsstyrelsens 

styrelse ett kompletterat åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. 

Kortfattat innebar det reviderade åtgärdsprogrammet att det skulle göras mer av det 

som beslutades i åtgärdsprogrammet från 2004.  

 

Ett åtgärdsprogram ska revideras vart sjätte år och 2012 påbörjades revideringen av 

åtgärdsprogrammet eftersom vi fortfarande inte klarade miljökvalitetsnormerna för 

kvävedioxider.  Vid två olika tillfällen 2012–2014 träffades representanter för 

Länsstyrelsen, Göteborgs stad, Mölndals stad, Partille kommun och 

Göteborgsregionens kommunalförbund för att diskutera revideringen av programmet. 

Man beslöt att avvakta med revideringen för att kunna bedöma effekterna av 

trängselskatten, utfallet av folkomröstningen av trängselskatten, utvecklingen av 

Göteborgs stads miljöprogram och klimatstrategi samt för att få en tydligare bild av 

kommande stora infrastrukturprojekt inom Västsvenska paketet. År 2015 beslöt man 

att det inte längre var verkningsfullt att vänta, varför revideringen av 

åtgärdsprogrammet påbörjades på allvar.  

 

Den 19 maj 2017 skickade Länsstyrelsen i Västra Götaland ut förslaget på remiss till 

berörda aktörer för möjlighet att lämna synpunkter senast 31 oktober 2017. Nedan ses 

samtliga åtgärder som föreslås i remissutgåvan.  
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Område och åtgärd  Ansvarig  
Ändring av skatter och lagar   

Ändra reglerna för reseavdrag och gör avdraget avståndsbaserat.  Regering/riksdag  

Se över systemet för bilförmånsbeskattning.  Regering/riksdag  

Inför Transportstyrelsens förslag på två nya miljözoner, klass 2 och klass 3.  Regering/riksdag/Göteborgs  

och Mölndals stad  

Säkerställ att reglerna för Bonus-Malus inte utformas så att fordon med höga 

utsläpp av kväveoxider eller partiklar gynnas.  

Regering/riksdag  

Inför krav på transportplaner.  Regeringen/Göteborgs  

och Mölndals stad 

Tunga fordon   

Utred möjligheten att differentiera trängselskatten med en avgift baserad på 

fordonens miljöprestanda.  

Regering/riksdag  

Se över tung trafik till och från Göteborgs hamn – utsläpp och vägval.  Göteborgs stad/Trafikverket  

Verka för skarpa krav på hög miljöprestanda samt vägval för transporter i 

kommande tillståndsprövningar.  

Länsstyrelsen/ 

Miljöprövningsdelegationen  

Inför en miljöstyrande kilometerbaserad skatt på tunga fordon.  Regering/riksdag  

Parkering   

Ge kommuner möjlighet att ta ut parkeringsavgifter på privat mark.  Regering/riksdag/ Göteborgs  

och Mölndals stad  

Ge kommuner möjlighet att reservera parkeringsplatser för bilpool på allmän 

platsmark.  

Regering/riksdag/ Göteborgs  

och Mölndals stad  

Ge kommuner möjlighet att differentiera avgiften på parkeringsplatser utifrån 

fordonens miljöegenskaper.  

Regering/riksdag/ Göteborgs  

och Mölndals stad  

Arbetsmaskiner   

Skärp de gemensamma miljökraven i tätbebyggda, känsliga områden.  Trafikverket/Göteborgs stad  

Inför miljökrav på entreprenader i samband med markanvisning i Göteborgs och 

Mölndals städer.  

Göteborgs och Mölndals stad  

Utveckla och gynna kollektivtrafiken   

Ambitionen vid kommande upphandlingar är att öka andelen Euro VI och att 

införa el- och laddhybridbussar på busslinjer i stadstrafik.  

VGR/Västtrafik  

Ambitionen är att införa el- alternativt laddhybriddrift på färjetrafiken i Göta älv.  VGR/Västtrafik  

Möjliggör elanslutning som skall användas till Västtrafiks dieseltåg på Göteborgs 

centralstation.  

Västtrafik/Trafikverket  

Inför gemensam marknadsföring för kollektivtrafik, bilpool, cykel.  Västtrafik/Bilpooler  

Öka stödet och möjligheterna med stadsmiljöavtal och ge ökade bidrag till 

kollektivtrafiken.  

Regering/riksdag  

Fler åtgärder för att utveckla och gynna hållbart resande   

Ändra reglerna för statlig finansiering så att utbetalningar kan göras för åtgärder i 

fyrstegsprincipens steg 1 och 2.  

Regering/riksdag  

Inför möjlighet för arbetsgivare att erbjuda leasingcykel som skattegynnad 

förmån.  

Regering/riksdag  

Bygg ut laddinfrastruktur för bilar.  Göteborgs och Mölndals stad  
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Ekonomi 

Utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och omreglering av parkering kan medföra 

vissa kostnader för staden men tekniska förvaltningen har inte gjort någon mer 

detaljerad utredning av det.  

Bedömning 

Sedan flera år tillbaka sker mätning av kvävedioxider längs två mätsträckor i centrala 

Mölndal. De senaste årens resultat visar att miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde 

för kvävedioxid sannolikt överskrids vid den mätsträcka som ligger i gaturumsnivå vid 

Folkets hus. Om inga åtgärder vidtas för att förbättra luftkvaliten kommer sannolikt 

överskridandet att fortsätta eftersom trafiken på grund av förtätningar och annan 

byggnation i Mölndals innerstad kommer att öka. Det är angeläget för Mölndals stad 

att förbättra luftkvaliten eftersom det påverkar människors hälsa. För att vi ska kunna 

fortsätta med förtätningen i Mölndals centrala delar är det också viktigt att säkerställa 

att vi klarar de lagstadgade miljökvalitetsnormerna. Mölndals stad ställer sig därför 

bakom samtliga föreslagna åtgärder utom en av åtgärderna som föreslås i remissen. 

Den åtgärd som Mölndals stad anser inte bör ingå i åtgärdsprogrammet är möjligheten 

att differentiera avgiften på parkeringsplatser utifrån fordonens miljöegenskaper. 

Övriga synpunkter på de föreslagna åtgärderna redovisas under respektive avsnitt 

nedan. 

 

Ändring av skatter och lagar  
1. Ändra reglerna för reseavdrag och gör avdraget avståndsbaserat.  

2. Se över systemet för bilförmånsbeskattning.  

3. Inför Transportstyrelsens förslag på två nya miljözoner, klass 2 och klass 3.  

4. Säkerställ att reglerna för Bonus-Malus inte utformas så att fordon med höga 

utsläpp av kväveoxider eller partiklar gynnas.  

5. Inför krav på transportplaner.  

Synpunkter: Mölndals stad är positiva till förslagen på ändring av skatter och lagar. 

Vi har miljözon i Mölndal men önskar ökad övervakning av efterlevnaden av 

miljözonsbestämmelserna. I en nyligen gjord utvärdering av miljözonen i Mölndal kan 

vi konstatera att 12 % av de tunga fordonen som kör inne i zonen inte uppfyller 

miljözonskraven.  

 

Tunga fordon  

6. Utred möjligheten att differentiera trängselskatten med en avgift baserad på 

fordonens miljöprestanda.  

7. Se över tung trafik till och från Göteborgs hamn – utsläpp och vägval.  

8. Verka för skarpa krav på hög miljöprestanda samt vägval för transporter i 

kommande tillståndsprövningar.  

9. Inför en miljöstyrande kilometerbaserad skatt på tunga fordon.  

Synpunkter: Mölndals stad är positiva till förslagen inom området tunga fordon.  

 

Åtgärder parkering  
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10. Ge kommuner möjlighet att ta ut parkeringsavgifter på privat mark. (t.ex. på mark 

som ägs av parkeringsbolag, butiker, arbetsgivare). I ”Fossilfrihet på väg” (SOU 

2013:84) förordas att kommuner ska kunna fatta beslut om skatt på parkeringsplatser, 

vilket bör regleras i en ny lag om skatt på parkering. Det bör vara fastighetsägaren 

som är skattskyldig. Inbetalningen av skatten bör som trängselskatten göras till 

särskilda konton. Skälet är att möjliggöra att intäkterna fonderas till lokala åtgärder 

som stärker gång, cykel och kollektivtrafik.  

11. Ge kommuner möjlighet att reservera parkeringsplatser för bilpool på allmän 

platsmark. Genom att reservera en större andel av gatuutrymmet till bilpoolsparkering 

kan fler människor få tillgång till en parkeringsplats eller en parkerad bilpoolsbil 

samtidigt som det frigörs gatuutrymme. Internationella studier pekar på att varje 

poolbil ersätter minst sju privata bilar (Vägverket, 2003). 

12. Ge kommuner möjlighet att differentiera avgiften på parkeringsplatser utifrån 

fordonens miljöegenskaper.  

Synpunkter: Mölndals stad ställer sig positiv till förslaget att ge kommuner möjlighet 

att ta ut parkeringsavgifter på privat mark. I vilken mån det kan bli aktuellt i Mölndal 

får utredas vidare.  

 

Mölndals stad ser mycket positivt på att ge kommuner möjlighet att reservera 

parkeringsplatser för bilpool på allmän platsmark. 

 

Mölndals stad anser inte att man bör differentiera avgiften på parkeringsplatser utifrån 

fordonens miljöegenskaper utan bedömer att denna differentiering i första hand ska 

göras via kostnader för fordon eller bränsle till exempel via skatter eller avgifter.  

 

Åtgärder arbetsmaskiner  
13. Skärp de gemensamma miljökraven i tätbebyggda, känsliga områden.  

14. Inför miljökrav på entreprenader i samband med markanvisning i Göteborgs och 

Mölndals städer. 

Synpunkter: Mölndals stad är positiva till åtgärderna som föreslås för arbetsmaskiner. 

 

 

Åtgärder kollektivtrafiken  

15. Ambitionen vid kommande upphandling är att öka andelen Euro VІ-fordon och att 

införa el- och laddhybridbussar på busslinjer i stadstrafik.  

16. Ambitionen är att införa el- alternativt laddhybriddrift på färjetrafiken i Göta älv.  

17. Möjliggör elanslutning som skall användas till Västtrafiks dieseltåg på Göteborgs 

centralstation.  

18. Inför gemensam marknadsföring – kollektivtrafik, bilpool, cykel.  

19. Öka stödet och möjligheterna med stadsmiljöavtal och ge ökade bidrag till 

kollektivtrafiken.  

 

Synpunkter: Mölndals stad ställer sig positiva till åtgärderna men konstaterar att det i 

första hand är andra aktörer än staden som blir ansvariga för åtgärderna. Som en annan 

viktig kollektivtrafikåtgärd föreslår vi ytterligare en åtgärd och det är att det 

nuvarande zonsystemet med kommungränser ändras till ett avståndsbaserat system.  
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Fler åtgärder för att utveckla och främja hållbart resande  
20. Ändra reglerna för statlig finansiering så att utbetalningar kan göras för åtgärder i 

fyrstegsprincipens steg 1 och 2  

21. Inför möjlighet för arbetsgivare att erbjuda leasingcykel som skattegynnad förmån  

22. Bygg ut laddinfrastruktur för elbilar  

Synpunkter: Mölndals stad ställer sig positiva till dessa åtgärder men det största 

behovet av laddning kommer vara vid bostäder och arbetsplatser med viss 

komplettering på allmän platsmark.  

 

 

Expedieras till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 
 
Bilagor 
 
 

1. Mätsträckornas placering i Mölndal (nedan) 
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§ 273

KS 355/17
Remiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra 
Götalands län 2018-2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända Marie Östh Karlssons (S) förslag till yttrande 
(bilaga). Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har skickat ut remissversion av Regional handlingsplan 
för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020 med önskemål om synpunkter.

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen har gemensamt samanställt 
synpunkter på handlingsplanen i det bifogade svarsformuläret.
Arbetsgruppen har också sammanställt de behov som finns inom staden för att arbeta med 
klimatanpassning.
Arbetsgruppen är överens om att den viktigaste aktiviteten är att skapa en organisation inom 
staden med fokus att arbeta med klimatanpassning. Organisationens uppgift blir att arbeta 
över förvaltningsgränserna för att på ett effektivt sätt arbeta med klimatanpassning och 
samtidigt kunna ta hänsyn till olika förvaltningars behov och önskemål.

Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 29 september 2017.
Arbetsutskottet remitterade ärendet till planeringsutskottet den 11 oktober 2017, § 148.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 8 november 2017, § 161.

Förslag till beslut
Ärendet översänds till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslår, med instämmande av Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) 
och Ingemar Johansson (C) följande yttrande:
Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län. 
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Ambitionsnivån i handlingsplanen är hög. Vår bedömning är att regionens kommuner, liksom 
Mölndals stad, redan idag arbetar med åtgärder som kan hänföras till klimatanpassning.

Staden ser, liksom Länsstyrelsen, ett stort behov av att arbetet samordnas för att staden ska 
kunna klara den föreslagna ambitionsnivån. Länsstyrelsens föreslår att kommunerna bygger 
upp en samordnande, tvärsektoriell organisation för klimatanpassning. Vi menar att det också 
är möjligt att i samverkan inom kommunens nuvarande organisation svara för denna uppgift 
även om ett flertal förvaltningar berörs och det är av största vikt att vi arbetar mot 
gemensamma mål.

Staden delar Länsstyrelsens förslag att åtgärderna ha fokus under en bestämd period, utan att 
ställning tas till om perioden 2018-2020 är tillräcklig.

Det kan finnas behov av gemensamma styrdokument, vilket också länsstyrelsen framhåller i 
handlingsplanen. Emellertid kan dock inte klimatanpassning ingå som en aspekt i all 
verksamhet eller integreras i alla planer och program. Därför får det bli en senare fråga, och 
först när handlingsplanen har antagits, som det kan avgöras inom vilka områden gemensamma 
styrdokument bedöms aktuella för staden.

Det är heller inte möjligt att tillstyrka ett genomförande av åtgärder i enlighet med den plan 
för grön infrastruktur som ännu, enligt remissen, inte är färdigställd.

För nya områden behandlas frågor kring klimatanpassning i framtagandet av detaljplaner kan 
behövas styrdokument som verktyg för att visa stadens ambitionsnivå i olika frågor. Det kan 
också finnas skäl att fastställa en ambitionsnivå och risknivåer för befintligt bebyggda 
områden, t.ex vad avser ansvar eller återkomsttider vid marköversvämning. Detta skapar 
också en tydligheten gentemot medborgare och exploatörer.

Det finns också ett behov att kommunerna i sitt arbete bedömer vilka åtgärder i 
Länsstyrelsens handlingsplan som vid olika tillfällen innebär begränsningar av tillväxt och 
bostadsbyggande, och hur en prioritering av olika ambitioner då skall göras för att regionen 
skall kunna växa och bli mer konkurrenskraftig.

Marie Östh Karlsson (S) föreslår följande förslag till yttrande:
Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län. 
Ambitionsnivån i handlingsplanen är hög. Vår bedömning är att regionens kommuner, liksom 
Mölndals stad, redan idag arbetar med åtgärder som kan hänföras till klimatanpassning.  
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Staden ser, liksom Länsstyrelsen, ett stort behov av att arbetet samordnas för att staden ska 
kunna klara den föreslagna ambitionsnivån. Länsstyrelsens föreslår att kommunerna bygger 
upp en samordnande, tvärsektoriell organisation för klimatanpassning. Vi menar att det också 
är möjligt att i samverkan inom kommunens nuvarande organisation svara för denna uppgift 
även om ett flertal förvaltningar berörs och det är av största vikt att vi arbetar mot 
gemensamma mål.

Staden delar Länsstyrelsens förslag att åtgärderna ha fokus under en bestämd period, utan att 
ställning tas till om perioden 2018-2020 är tillräcklig.

Det finns behov av gemensamma styrdokument, vilket också länsstyrelsen framhåller i 
handlingsplanen. Emellertid kan dock inte klimatanpassning ingå som en aspekt i all 
verksamhet eller integreras i alla planer och program. Därför får det bli en senare fråga, och 
först när handlingsplanen har antagits, som det kan avgöras inom vilka områden gemensamma 
styrdokument bedöms aktuella för staden.

Det är heller inte möjligt att tillstyrka ett genomförande av åtgärder i enlighet med den plan 
för grön infrastruktur som ännu, enligt remissen, inte är färdigställd. Men, staden ställer sig i 
grunden positiv till åtgärderna.

För nya områden behandlas frågor kring klimatanpassning i framtagandet av detaljplaner och 
det behövs styrdokument som verktyg för att visa stadens ambitionsnivå i olika frågor. Det 
finns också skäl att fastställa en ambitionsnivå och risknivåer för befintligt bebyggda 
områden, t.ex vad avser ansvar eller återkomsttider vid marköversvämning. Detta kommer 
också skapa en tydligheten gentemot medborgare och exploatörer.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marie Östh Karlssons (S) förslag.

Expedieras till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län
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Förslag till yttrande över remiss av regional handlingsplan för 
klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020 
 
 
Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län. 

Ambitionsnivån i handlingsplanen är hög. Vår bedömning är att regionens kommuner, liksom 

Mölndals stad, redan idag arbetar med åtgärder som kan hänföras till klimatanpassning.   

 

Staden ser, liksom Länsstyrelsen, ett stort behov av att arbetet samordnas för att staden ska 

kunna klara den föreslagna ambitionsnivån. Länsstyrelsens föreslår att kommunerna bygger 

upp en samordnande, tvärsektoriell organisation för klimatanpassning. Vi menar att det också 

är möjligt att i samverkan inom kommunens nuvarande organisation svara för denna uppgift 

även om ett flertal förvaltningar berörs och det är av största vikt att vi arbetar mot 

gemensamma mål.  

 

Staden delar Länsstyrelsens förslag att åtgärderna ha fokus under en bestämd period, utan att 

ställning tas till om perioden 2018-2020 är tillräcklig.  

  

Det finns behov av gemensamma styrdokument, vilket också länsstyrelsen framhåller i 

handlingsplanen. Emellertid kan dock inte klimatanpassning ingå som en aspekt i all 

verksamhet eller integreras i alla planer och program. Därför får det bli en senare fråga, och 

först när handlingsplanen har antagits, som det kan avgöras inom vilka områden gemensamma 

styrdokument bedöms aktuella för staden. 

 

Det är heller inte möjligt att tillstyrka ett genomförande av åtgärder i enlighet med den plan 

för grön infrastruktur som ännu, enligt remissen, inte är färdigställd. Men, staden ställer sig i 

grunden positiv till åtgärderna. 

 

För nya områden behandlas frågor kring klimatanpassning i framtagandet av detaljplaner och 

det behövs styrdokument som verktyg för att visa stadens ambitionsnivå i olika frågor. Det 

finns också skäl att fastställa en ambitionsnivå och risknivåer för befintligt bebyggda 

områden, t.ex vad avser ansvar eller återkomsttider vid marköversvämning. Detta kommer  

också skapa en tydligheten gentemot medborgare och exploatörer.  
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§ 274

KS 296/17
Tillståndsansökan att rasera luftledningar och förlägga ny jordkabel 
i Safjällets naturreservat

Beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att tillstånd beviljas enligt föreskrifterna för 
Safjällets naturreservat för rasering av luftledningar och förläggning av ny jordkabel, under 
förutsättning att åtgärderna utförs i enlighet med ansökan och förenas med nedanstående 
villkor:
- Innan arbetet påbörjas ska kontakt tas med stadens kommunekolog och reservatsförvaltare 
för att gå igenom åtgärderna (såväl jordkabelförläggningen som raseringen av luftledningen) 
på plats. Eventuella anvisningar till skydd för naturmiljön och för tillgängligheten beaktas.
- Marken och motionsslingan ska i möjligaste mån återställas till ursprungligt skick. 
- Tillståndet upphör att gälla, om den åtgärd som avses med tillståndet inte påbörjats inom två 
år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Ärendet
Mölndal Energi Nät AB inkom med en tillståndsansökan den 30 juni 2017 avseende rasering 
av luftledningar och förläggning av ny jordkabel i Safjällets naturreservat. Kommunstyrelsen 
önskar yttrande från miljöförvaltningen såsom sakkunnig kring frågan om tillstånd från 
Safjällets reservatsföreskrifter.

Mölndal Energi Nät AB äger två luftledningar som går genom Safjällets naturreservat. 
Luftledningarna är inte trädsäkrade och påfall av träd och grenar orsakar strömavbrott för 
kunder i staden. För att minska antalet strömavbrott och därmed öka tillförlitligheten i 
elleveransen avser Mölndal Energi Nät AB att rasera dessa två luftledningar och ersätta med 
jordkabel.

Enligt ansökan kommer den ena luftledningen att ersättas med jordkabel som förläggs i 
samband med byggnation av cykelbana längs Krokslätts Parkgata. Jordkabel som ersätter den 
andra luftledningen föreslås förläggas längs del av motionsslinga enligt bifogad karta. 
Kabelgraven kommer att förläggas genom schaktning som följer kanten på motionsslingan.

I södra delen där kabeln ska förläggas ut från reservatet ner till Safjällsgatan är terrängen 
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kuperad och schaktning där kommer att bli svårt. Här kan det bli aktuellt att bitvis förlägga 
kabeln i starka hårda rör som döljs så gott det går vid sidan om motionsslingan. Sträckan som 
berörs av kabelförläggningen är ca 1,1 km.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 1991 att bilda Safjällets naturreservat. Syftet 
med Safjällets naturreservat är att bevara och utveckla ett centralt och välbeläget strövområde 
för rekreation, friluftsliv samt för allmänhetens natur- och kulturupplevelser samt att bevara 
ett område av stor betydelse för landskapsbilden i centrala Mölndal.

För att trygga ändamålet med naturreservatet har kommunstyrelsen beslutat ett antal 
föreskrifter. Enligt naturreservatets föreskrifter är det bland annat förbjudet att utan kommun-
styrelsens tillstånd spränga, schakta, fylla, tippa, avleda vatten eller utföra liknande åtgärder 
(föreskrift A. 6).

Ärendets behandling
Delegationsbeslut § D-17-709 med yttrande från miljöförvaltningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 november 2017, § 154.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Miljönämnden har inget att erinra mot att tillstånd beviljas enligt föreskrifterna för Safjällets 
naturreservat för rasering av luftledningar och förläggning av ny jordkabel, under 
förutsättning att åtgärderna utförs i enlighet med ansökan och förenas med nedanstående 
villkor:
- Innan arbetet påbörjas ska kontakt tas med stadens kommunekolog och reservatsförvaltare 
för att gå igenom åtgärderna (såväl jordkabelförläggningen som raseringen av luftledningen) 
på plats. Eventuella anvisningar till skydd för naturmiljön och för tillgängligheten beaktas.
- Marken och motionsslingan ska i möjligaste mån återställas till ursprungligt skick. 
- Tillståndet upphör att gälla, om den åtgärd som avses med tillståndet inte påbörjats inom två 
år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Mölndal Energi Nät AB, miljöförvaltningen
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§ 275

KS 380/17
Utvidgning av verksamhetsområde för Mölndals stads allmänna 
vatten- och avloppsanläggning

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om utvidgning av verksamhetsområdet för Mölndals stads 
allmänna vatten- och avloppsanläggning med 96 fastigheter inom Mölndals stad.

Ärendet
Verksamhetsområdet för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning behöver 
utökas. Nuvarande verksamhetsområde reviderades av kommunfullmäktige 2015. Efter 
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen på olika ställen i kommunen är det viktigt att 
även verksamhetsområdet anpassas till denna utbyggnad.

Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, § 71.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2017, § 159.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar om utvidgning av verksamhetsområdet för Mölndals stads 
allmänna vatten- och avloppsanläggning med 96 fastigheter inom Mölndals stad.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 276

KS 379/17
Miljönämndens ansökan om att disponera medel ur eget kapital

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att miljönämnden får använda medel ur eget kapital, för 2018 
med 0,6 mnkr och för 2019 med 0,6 mnkr, för att genomföra arbete med kommunens 
miljömål "Samtliga idag (2012) kända potentiellt förorenade områden av riskklass 1 och 2 ska 
vara riskbedömda och vid behov åtgärdade".

Ärendet
Miljönämnden ansöker hos kommunstyrelsen att få disponera eget kapital för att arbeta med 
miljömålet "Samtliga idag (2012) kända potentiellt förorenade områden av riskklass 1 och 2 
ska vara riskbedömda och vid behov åtgärdade". Miljöförvaltningen har ensamt ansvar för att 
arbeta med detta miljömål. Eget kapital ska användas till att rekrytera en projektanställd 
person med nödvändig specialistkunskap som behövs för att arbeta med miljömålet.

Ärendets behandling
Miljönämnden har behandlat ärendet den 24 oktober 2017, § 90.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2017, § 158.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner att miljönämnden får använda medel ur eget kapital, för 2018 
med 0,6 mnkr och för 2019 med 0,6 mnkr, för att genomföra arbete med kommunens 
miljömål "Samtliga idag (2012) kända potentiellt förorenade områden av riskklass 1 och 2 ska 
vara riskbedömda och vid behov åtgärdade".

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

Expedieras till 
Miljönämnden, ekonomiavdelningen
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§ 277

KS 167/17
Kommunalt partistöd inför 2018

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunalt partistöd inför 2018 betalas ut i enlighet med de bestämmelser som 
kommunfullmäktige antog 2014, § 76.

Ärendet
Enligt Kommunallagen 2 kapitlet får kommunerna betala ut kommunalt partistöd och 
fullmäktige beslutar om omfattning och former av detta. För Mölndals stad regleras detta i 
beslut som fattade i kommunfullmäktige 2014, § 76.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 23 oktober 2017.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2017, § 157.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunalt partistöd inför 2018 betalas ut i enlighet med de bestämmelser som 
kommunfullmäktige antog 2014, § 76.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 278

KS 202/17
Svar på motion (L) om fritt skolval med skolskjuts

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avstyrks.

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamot Elin Andersson (L) har i motion daterad 19 april 2017 framställt 
förslag om att alla elever som genom det fria skolvalet väljer andra skolor än de anvisade ska 
erbjudas skolskjuts utifrån avståndet mellan hemmet och den valda skolan inom kommunen. 
Det anförs att nuvarande regelverk diskriminerar elever som genom det fria skolvalet väljer 
andra skolor än de som anvisats. Kommunstyrelsen har mot bakgrund av motionsförslaget 
lämnat ärendet på remiss till skolnämnden för yttrande.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning den 19 
april 2017, § 83.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, § 88.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 november 2017, § 153.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen avstyrks.

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

Protokollsanteckning
Marcus Claesson (L) medges lämna följande anteckning till protokollet:
Möjligheten att välja profilskola ökar engagemanget för studier hos både elever och föräldrar, 
vilket leder till bättre resultat. Dessutom motverkas bostadssegregation jämfört med tidigare 
då föräldrar valde skola genom att köpa bostad i ”rätt” område. Tyvärr drabbas föräldrar som 
gör ett aktivt skolval av höga kostnader för sina barns dagliga resor till och från skolan. Detta 
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blir särskilt tydligt då familjer flyttar till grannkommuner, men låter barnen slutföra sina 
studier i den tidigare hemkommunen. Det hade varit önskvärt att lyfta frågan till regional nivå 
för att försöka hitta en samsyn inom Göteborgsregionen. Av Mölndals ca 7000 
grundskoleelever har ca 1400 valt annan skola än den anvisade. Ca 1700 elever erbjuds 
skolskjuts á 4200 kr. Bedömningen att så många som 600 elever blir berättigade skolskjuts 
enligt motionärens förslag är osäker. Motionen avslås med hänvisning till ökade kostnader. 
En framtida kompromiss är att stå för delar av merkostnaderna för skolskjuts vid aktivt 
skolval, vilket skulle göra att många fler familjer har råd att välja profilskola för sina barn.
 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 279

KS 244/17
Förslag till länsstyrelsen om förordnande av borgerlig 
vigselförrättare

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Fredrik Lesell förordnas som borgerlig vigselförrättare för tiden 
från länsstyrelsens beslut till och med den 31 december 2018.

Ärendet
Det finns ett behov av att utöka antalet vigselförrättare för att bättre kunna tillgodose och 
säkra tillgången till vigselförrättare. Detta gäller främst tillgången till vigselförrättare utanför 
kontorstid och där har Fredrik Lesell angett att han finns tillgänglig för detta uppdrag. Fredrik 
Lesell bedöms av Mölndals stad ha de kunskaper som krävs och anses även i övrigt lämplig 
för uppdraget.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 6 oktober 2017.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 november 2017, § 155.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att Fredrik Lesell förordnas som borgerlig vigselförrättare för tiden 
från länsstyrelsens beslut till och med den 31 december 2018.

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

Expedieras till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Fredrik Lesell
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§ 280

KS 394/17
Markanvisning till Mölndalsbostäder AB avseende del av Balltorp 
1:124

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisning till Mölndalsbostäder AB avseende del av 
fastigheten Balltorp 1:124.

Ärendet
Mölndalsbostäder inkom den 28 september 2017 med en ansökan om markanvisning gällande 
del av Balltorp 1:124 med intentionen att uppföra ett gruppboende enligt LSS. Fastigheten 
ligger utom detaljplanlagt område och innan ett köpeavtal kan tecknas måste bygglov för den 
nya byggnaden beviljas, för att säkerställa att det är möjligt att uppföra ett gruppboende. 
Markanvisningen avser endast del av Balltorp 1:124 och innan aktuellt markområde säljs 
måste en avstyckning genomföras. Vid en eventuell kommande försäljning kommer 
köpeskillingen att baseras på ett kvadratmeterpris på 1 700 kr/kvm BTA. Enligt ansökan är 
ytan på den planerade byggnaden ca 600 kvm, vilket motsvarar en köpeskilling på ca
1 020 000 kronor.

Markanvisningen ger Mölndalsbostäder AB ensamrätt att, under en tid av två år fr.o.m. beslut 
i planeringsutskottet, förhandla med staden i syfte att teckna ett köpekontrakt avseende 
förvärv av det aktuella markområdet. Markanvisningen utgör vidare en trygghet för 
Mölndalsbostäder AB att investera i fortsatt planering och projektering av aktuellt område.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 oktober 2017.
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2017, § 118.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna markanvisning till Mölndalsbostäder AB avseende del 
av fastigheten Balltorp 1:124.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Protokollsanteckning
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och 
Ingemar Johansson (C) medges lämna följande anteckning till protokollet:
Bostadsbyggandet är en viktig del i utvecklingen av det expansiva Mölndal. För 
konkurrensens skull är det viktigt att privata exploatörer ges möjlighet att bygga bostäder i 
Mölndal. Vi kan konstatera att det vid ett flertal tillfällen den senaste tiden, har det i 
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige beslutats att ge det kommunala bostadsbolaget 
Mölndalsbostäder AB markanvisning för att uppföra bostäder utan att man givit privata 
aktörer möjlighet delta i processen. Vi tycker detta är olyckligt eftersom det då finns en risk 
att projekt blir dyrare när det inte utsätts för konkurrens.

Samtidigt kan vi konstatera att Mölndals stad har fallit i ranking vad det gäller hur attraktivt 
näringslivet är i Mölndal. Att göra det möjligt för privata bolag att bygga i kommunen är 
viktigt sätt att bygga förtroende mellan kommun och företag och på så sätt bli en mer 
företagarvänlig kommun.

Expedieras till 
Mölndalsbostäder AB, planeringsutskottet
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§ 281

KS 397/17
Omprioritering av investeringsmedel

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar omprioritera mellan investeringsanslag i budget/plan 2018-2020 
genom att öka budgetpost 75 Ny förskola Östra Balltorp med 8,9 mnkr 2018 och budgetpost 
79 Ny förskola Mården/Högaliden med 7,5 mnkr 2018.
Finansiering sker genom att sänka tilldelade anslag 2018 i budget/plan 2018-2020 enligt 
nedan:
-Budgetpost 81 Hallenskolan på 7,2 mnkr
-Budgetpost 66 Reinvestering förskolor/skolor på 5,0 mnkr
-Budgetpost 84 Eklandaskolan på 4,2 mnkr

Kommunstyrelsen beslutar omprioritera mellan investeringsanslag i budget/plan 2018-2020 
genom att 2018 flytta 5,0 mnkr från budgetpost 84 Eklandaskolan till budgetpost 76 
Stallbacken II.

Kommunstyrelsen beslutar om tidigareläggning från planåren för budgetpost 85 – Ny 
Västerbergsskola med 0,5 mnkr till 2018 samt tidigareläggning av budgetpost 90 – Östra 
Kållered skolutbyggnad om 0,4 mnkr till 2018. Finansiering sker genom omprioritering inom 
ramen för 2018 års totala investeringsutrymme.

Ärendet
Enligt stadens styrprinciper, beslutade i fullmäktige 21 juni 2017, § 112, har kommun-
styrelsen befogenhet att omprioritera mellan olika investeringsanslag eller inom ramen för 
årets totala investeringsutrymme. Detta ärende innehåller förslag på omprioriteringar inom 
ramen för kommunstyrelsens befogenhet.

Då kommunfullmäktige har beviljat totalanslag för ett flerårigt projekt har kommunstyrelsen 
också befogenhet att, om den likvida situationen så medger, besluta om tidigareläggning av de 
delar som finns upptagna under planåren. I syfte att kunna starta förstudie/projektering 
tidigare än nuvarande anslag medger, innehåller detta ärende förslag om tidigareläggning av 
totalt 0,9 mnkr fördelat på två projekt. Formellt fastställer kommunfullmäktige dock det totala
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anslaget då projektet ingår med någon del i årsbudgeten och styrprincipernas kriterier är inte 
fullt uppfyllda. Kommunstyrelsen föreslås därför omprioritera inom ramen för årets totala 
investeringsutrymme.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 november 2017.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar omprioritera mellan investeringsanslag i budget/plan 2018-2020 
genom att öka budgetpost 75 Ny förskola Östra Balltorp med 8,9 mnkr 2018 och budgetpost 
79 Ny förskola Mården/Högaliden med 7,5 mnkr 2018.
Finansiering sker genom att sänka tilldelade anslag 2018 i budget/plan 2018-2020 enligt 
nedan:
-Budgetpost 81 Hallenskolan på 7,2 mnkr
-Budgetpost 66 Reinvestering förskolor/skolor på 5,0 mnkr
-Budgetpost 84 Eklandaskolan på 4,2 mnkr

Kommunstyrelsen beslutar omprioritera mellan investeringsanslag i budget/plan 2018-2020 
genom att 2018 flytta 5,0 mnkr från budgetpost 84 Eklandaskolan till budgetpost 76 
Stallbacken II.

Kommunstyrelsen beslutar om tidigareläggning från planåren för budgetpost 85 – Ny 
Västerbergsskola med 0,5 mnkr till 2018 samt tidigareläggning av budgetpost 90 – Östra 
Kållered skolutbyggnad om 0,4 mnkr till 2018. Finansiering sker genom omprioritering inom 
ramen för 2018 års totala investeringsutrymme.

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

Expedieras till 
Lokalförsörjningsavdelningen, skolförvaltningen, ekonomiavdelningen
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§ 282

KS 396/17
Omprioritering av budgetmedel för om- och tillbyggnad 
Katrinebergsskolan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar omprioritera mellan investeringsanslag i budget/plan 2018-2020 
genom att 22,6 mnkr flyttas från totalanslaget för budgetpost 84 Eklandaskolan till total-
anslaget för budgetpost 83 Katrinebergsskolan. Fördelningen mellan åren bedöms till
11,4 mnkr år 2018 och 11,2 mnkr år 2019.

Kommunstyrelsen ger fastighetschefen i uppdrag att igångsätta och genomföra investerings-
projektet om- och tillbyggnad Katrinebergsskolan, genomföra erforderliga upphandlingar 
samt att teckna därpå följande avtal.

Ärendet
Vid projekteringen för ombyggnation av Katrinebergsskolan visar kalkylen att utgifterna 
kommer att överskrida det totala investeringsanslaget för projektet enligt budget/plan 2018-
2020. Utgifterna ökar från budgeterade 123,0 mnkr till 145,6 mnkr. Det krävs därför ett nytt 
ställningstagande till projektet och dess finansiering. Enligt förbehåll i budget/plan krävs även 
kommunstyrelsens tillstånd för igångsättning av detta projekt samtidigt som beslut om upp-
handling och kontraktstecknande av byggentreprenaden kräver delegation till fastighetschef.

Stadsledningsförvaltningens lokalförsörjningsavdelning föreslår därför att investeringsmedel 
omprioriteras från investeringsanslag 84 Eklandaskolan i budget/plan 2018-2019 till 
investeringsanslag 83 Katrinebergsskolan.

Befintlig grundskola Katrineberg har nått sin tekniska livslängd och stora renoveringsbehov 
föreligger. Samtidigt så har skolförvaltningen ett behov av en utökning av antalet elevplatser 
samt att få mer ändamålsenliga och attraktiva lokaler för att kunna behålla elever och 
pedagoger. Lokalförsörjningsavdelningen har därför utrett möjligheten att behålla vissa 
befintliga delar av nuvarande byggnation, renovera dessa och samtidigt genomföra en 
tillbyggnad så att Katrinebergsskolan får mer funktionella och yteffektiva lokaler.

37



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

De planerade åtgärderna är:

Ombyggnad och tillbyggnad av befintligt hus A för grundskola åk F-6
Nytt tillagningskök
Ny skolgård
Rivning av byggnaderna hus B, hus C och hus E
Befintligt hus D behålls i sin helhet
Ny fjärrvärmekulvert till förskolan
Evakuering under byggtid

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 november 2017.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar omprioritera mellan investeringsanslag i budget/plan 2018-2020 
genom att 22,6 mnkr flyttas från totalanslaget för budgetpost 84 Eklandaskolan till total-
anslaget för budgetpost 83 Katrinebergsskolan. Fördelningen mellan åren bedöms till
11,4 mnkr år 2018 och 11,2 mnkr år 2019.

Kommunstyrelsen ger fastighetschefen i uppdrag att igångsätta och genomföra investerings-
projektet om- och tillbyggnad Katrinebergsskolan, genomföra erforderliga upphandlingar 
samt att teckna därpå följande avtal.

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

Expedieras till 
Lokalförsörjningsavdelningen, skolförvaltningen, ekonomiavdelningen
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§ 283

KS 395/17
Justering av investeringsanslag för ombyggnad av Almåsskolan

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ökar investeringsanslaget i budget/plan 2018-2020 för budgetpost 89 
Lindome Almåsskolan skolutbyggnad, med 42,0 mnkr för 2018 från ett totalt anslag på
96,5 mnkr till ett totalt anslag på 138,5 mnkr.

Finansiering sker från stadens rörelsekapital alternativt genom ökad upplåning. 
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att verkställa upplåning 2018 med totalt 
140 mnkr, vilket innebär en ökning med 40 mnkr jämfört med tidigare fattat beslut i samband 
med budget/plan 2018-2020.

Om delar av projektet redovisningsmässigt inte kan klassificeras som investering utan 
redovisas som driftkostnad och belastar stadens resultat, ska de anslagsmässigt avräknas mot 
investeringsanslaget.

Ärendet
Vid projekteringen för ombyggnation av Almåsskolan visar kalkylen att utgifterna kommer att 
överskrida det totala investeringsanslaget för projektet enligt budget/plan 2018-2020. 
Utgifterna ökar från budgeterade 96,5 mnkr till 138,5 mnkr. Det finns därmed behov av en 
utökad budget för projektet.

En komplikation i samband med budgetjusteringen är att en del av utgifterna inte bedöms 
kunna klassificeras som investering. Enligt det regelverk som styr kommunal redovisning i 
form av Kommunal redovisningslag samt rekommendationer från rådet för kommunal redo-
visning ska sanering och vissa evakueringskostnader redovisas som drift och belasta årets 
resultat istället för att, i form av investeringsutgift, redovisas som tillgång och belasta 
resultatet i form av avskrivning under sin nyttjandetid. Då fördelningen i nuläget är svår-
bedömd föreslås att kommunfullmäktige godkänner projektets totalbudget, med förbehållet att 
den del som redovisas som drift anslagsmässigt ska avräknas mot investeringsanslaget, vilket 
med andra ord ska lämna motsvarande överskott.
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Stadsledningsförvaltningens lokalförsörjningsavdelning har kunnat konstatera att den 
fastställda budgeten på 96,5 mnkr inte är tillräcklig för de planerade åtgärderna. 
Bakomliggande orsaker är bland annat att man i ursprungsbudgeten inte tagit höjd för 
evakuering av eleverna som kommer att kosta mellan 10-12,0 mnkr samt att sanerings- och 
rivningsarbetena är långt mer omfattande än man tidigare kunnat förutse, de kalkylerade 
kostnaderna har ökat från 5,5 mnkr till runt 14,0 mnkr. Det är även ett väldigt svårkalkylerat 
projekt där det är svårt att göra rättvisande kalkyler i ett tidigt skede.

Under hösten har lokalförsörjningsavdelningen tillsammans med entreprenörer och konsulter 
lagt ner ett omfattande arbete på att grundligt utreda olika alternativ för Almåsskolan samt de 
ekonomiska konsekvenserna av detta. I tjänsteskrivelsen redovisas de olika alternativen och 
konsekvenserna av respektive alternativ.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 november 2017.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige ökar investeringsanslaget i budget/plan 2018-2020 för budgetpost 89 
Lindome Almåsskolan skolutbyggnad, med 42,0 mnkr för 2018 från ett totalt anslag på
96,5 mnkr till ett totalt anslag på 138,5 mnkr.

Finansiering sker från stadens rörelsekapital alternativt genom ökad upplåning. 
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att verkställa upplåning 2018 med totalt 
140 mnkr, vilket innebär en ökning med 40 mnkr jämfört med tidigare fattat beslut i samband 
med budget/plan 2018-2020.

Om delar av projektet redovisningsmässigt inte kan klassificeras som investering utan 
redovisas som driftkostnad och belastar stadens resultat, ska de anslagsmässigt avräknas mot 
investeringsanslaget.

Beslutsgång
Ordförande frågar om stadsledningsförvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker.
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Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 284

Övrigt

Ärendet
 Ingemar Johansson (C) medges närvara vid centerpartiets kommundagar på sedvanliga 

villkor.
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