
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-18:24, 18:32-20:09 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
Mikael Johannison (M) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) §§91-96, §§99-109, §§111-
126 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Peter Arvidsson (SD) 
Gun Wågsjö (C) 
Anders Halldén (L) 
Marie Strid (MP) 
Bengt Hellgren (SD) 
Håkan Eriksson (KD) 
Björn Mattsson (V) 
Martin Tengfjord (SP) 
Thomas Gustafsson (S)  ersätter Robert Langholz (S) 
Berit Müllerström (S) §110 ersätter Patrik Linde (S) (2:e vice 
ordförande) pga jäv 

Ej tjänstgörande ersättare 
Ulf Dermark (KP) 
Kersti Lagergren (M) 
Berit Müllerström (S) §§91-96, §§99-109, §§111-126 
Per Olov Risman (SD) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Roland Jonsson (MP) 
Grim Pedersen (M) 
Sven-Åke Hallgren (V) 
Lena Fredriksson (S) 
Bengt Johansson (M) 

Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, 
adjungerad) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Per-Arne Larsson (sektorchef teknik och förvaltningsstöd) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Oskar Anlend (kommunsekreterare) 
Louise Skålberg (sektorchef samhällsbyggnad) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Karin Dahl (kommunikationschef) 
Oskar Nilsson (ekonomichef) 
Gitte Caous (förbundsdirektör GR) §93 
Gunnel Ryberg (förbundssekreterare GR) §93 
Rebecka Isaksson (kommunjurist) §§94-95 

Utses att justera 
Patrik Linde §§ 91-96, §§ 99-109, §§ 111-126 
Mikael Johannison § 110 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2023-03-16 16:00 

Protokollet omfattar 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

§§91-96, §§99-126

_________________________________________________ 
Oskar Anlend 

_________________________________________________ 
Per Vorberg 

_________________________________________________ 
Patrik Linde §§ 91-96, §§ 99-109, §§ 111-126 Mikael Johannison § 110 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2023-03-09 

2023-03-17 Datum då anslag 2023-04-10 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Oskar Anlend 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 91 Fastställande av föredragningslistan 
§ 92 Anmälan om jäv 
§ 93 Utbildning om Göteborgsregionen (GR) 
§ 94 Utbildning om kommunstyrelsens roll och ansvar enligt kommunallagen 
§ 95 Utbildning om reglemente och delegationsordning 
§ 96 Utbildning om vad ett kommunalägt bolag innebär, kommunstyrelsens roll och uppsiktsplikt 
§ 99 Ombudgetering av investeringar till 2023 
§ 100 Hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun 
§ 101 Policy för giftfri kommun 
§ 102 Ekonomiska planeringsförutsättningar för budget 2024-2026 (-2028) 
§ 103 Kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025 samt investerings- och 

exploateringsbudget 2023-2027 
§ 104 Val av ledamot och ersättare till Lyngerns vattenråd 
§ 105 Val av ledamot och ersättare till Mölndalsåns vattenråd 
§ 106 Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning av förhandsbesked enligt Plan- och 

bygglagen (PBL) 
§ 107 Svar på motion om planfri korsning väg-järnväg i Rävlanda 
§ 108 Strategisk plan för mandatperioden 
§ 109 Planbesked för Snåkered 2:22 och 10:1 
§ 110 Avtal om ändring i lägenhetsarrende nr 158 inom del av fastigheten Härryda Hulebäck 1:330 
§ 111 Ordförandeinitiativ om uppdrag gällande omlokalisering av flyktingverksamheten på Hindås 

Camping 
§ 112 Ordförandeinitiativ om uppdrag gällande plan för utbyte av och nybyggnation av kommunala 

skolbyggnader 
§ 113 Initiativärende om plan för intern kontroll 
§ 114 Initiativärende om uppdrag gällande cykelled genom kommunen 
§ 115 Svar på medborgarförslag om att tillåta föräldrar att äta frukost på skolan 
§ 116 Svar på medborgarförslag om isbana/bandybana i Härryda 
§ 117 Svar på medborgarförslag om badplats Finnsjön 
§ 118 Svar på medborgarförslag om Rävlanda trädgård 
§ 119 Initiativärende om tillsyn av kommunens följsamhet m.h.t offentlighetsprincipen 
§ 120 Årsrapporter från råden 2022 
§ 121 Delgivningar 2023 
§ 122 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2023 
§ 123 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2023 
§ 124 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2023 
§ 125 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2023 
§ 126 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2023 

4 / 58



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 91 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
  

 Ärende 9, Bolagsordning för Härryda Energi AB, utgår. 
 Ärende 10, Ägardirektiv för Härryda Energi AB, utgår. 
 Ärende 11, Bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB, utgår. 
 Ärende 12, Ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB, utgår. 
 Ärende 13, Bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB, utgår. 
 Ärende 14, Ägardirektiv för Landvetter Södra Utveckling AB, utgår. 
 Initiativärende om tillsyn av kommunens följsamhet m.h.t. offentlighetsprincipen 

tillkommer som ärende 34B 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 92 

Anmälan om jäv 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Linde (S) anmäler jäv i § 110 Avtal om ändring i lägenhetsarrende nr 158 inom del av 
fastigheten Härryda Hulebäck 1:330. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 93 

Utbildning om Göteborgsregionen (GR) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gitte Caus, förbundsdirektör för GR och Gunnel Ryberg, förbundssekreterare för GR 
informerar om Göteborgsregionen (GR). 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 94 

Utbildning om kommunstyrelsens roll och ansvar enligt 
kommunallagen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Rebecka Isaksson, kommunjurist informerar om kommunstyrelsens roll och ansvar enligt 
kommunallagen. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 95 

Utbildning om reglemente och delegationsordning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Rebecka Isaksson, kommunjurist, informerar om reglemente och delegationsordning. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 96 

Utbildning om vad ett kommunalägt bolag innebär, 
kommunstyrelsens roll och uppsiktsplikt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Lönn, kommundirektör, informerar om vad ett kommunalägt bolag innebär, 
kommunstyrelsens roll och uppsiktsplikt. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 

11 / 58



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 99  Dnr 2023KS40 

Ombudgetering av investeringar till 2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2022 till 2023 totalt till 208 137 
tkr varav 203 856 tkr till kommunstyrelsen, 2 364 tkr till nämnden för utbildning, kultur och 
fritid och 1 917 tkr till socialnämnden. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) och Bengt Hellgren (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med analys av bokslut 2022 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av 
investeringar med anledning av 2022 års budgetavvikelser. 
  
Förvaltningen föreslår att 208 137 tkr av investeringarnas överskott ombudgeteras till 2023. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 30 januari 2023 
 Investeringar 2023, ombudgetering till 2023 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 100  Dnr 2022KS579 

Hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 §179 att anta Strategisk plan för 
Agenda 2030. Av planen framgår att ett hållbarhetsstrategiskt program ska tas fram. 
Förvaltningen har i bred dialog med kommunalt ägda bolag, ungdomar samt representanter 
från näringsliv och civilsamhälle arbetat fram ett förslag till program. Programmet ersätter 
Strategisk plan för Agenda 2030.  
  
Programmet gäller till 2035 och omfattar hela Härryda kommun som koncern, både 
förvaltning och samtliga kommunalt ägda bolag. Programmet innehåller fem insatsområden 
med tillhörande målsättningar samt sex strategiskt viktiga verktyg för genomförandet.  
  
Förvaltningen bedömer att programmet bidrar till att skapa långsiktighet och 
helhetsperspektiv i styrningen av arbetet för hållbarhet. Programmet kommer att stärka 
samverkan inom kommunkoncernen och skapa goda förutsättningar för invånare, näringsliv 
och civilsamhälle att tillsammans med Härryda kommun bidra till hållbar utveckling. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 november 2022 
 Hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun 
 Bilaga till hållbarhetsstrategiskt program: Indikatorer för uppföljning av hållbar 

utveckling i Härryda kommun 
 Sammanställning av inkomna synpunkter på remiss om hållbarhetsstrategiskt program 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 

14 / 58



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 101  Dnr 2022KS601 

Policy för giftfri kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige upphäver Strategi för giftfri kommun, antagen av kommunfullmäktige 
den 29 januari 2018 § 15, och noterar kommunstyrelsens beslut om Policy för giftfri kommun. 
  
Beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Policy för giftfri kommun. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) och Bengt Hellgren (SD) avstår från att delta i beslutet. 
  

Reservation 
Marie Strid reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommuns Strategi för giftfri kommun antogs av kommunfullmäktige den 29 januari 
2018, §15. Strategin bestod av tre prioriterade områden; utfasning av särskilt farliga ämnen, 
giftfri förskolemiljö och kompetenshöjning om kemikalier för pedagoger inom skolan. I 
strategin framgår att den ska utvärderas och eventuellt revideras efter 2020. En översyn har nu 
gjorts och en uppdatering föreslås. För att skapa enhetlighet i styrdokumentstrukturen föreslår 
förvaltningen att strategin för giftfri kommun ersätts av en policy för giftfri kommun, som 
fastställs av kommunstyrelsen. 
  
Policyn för giftfri kommun ska samla, systematisera och stärka arbetet med giftfrihet i 
kommunens verksamheter. Policyn utgår från Härryda kommuns miljöpolicy och ska bidra till 
att förebygga risker och framtida skador på människa och miljö och bidra till att uppnå det 
nationella miljökvalitetsmålet om giftfri miljö. Arbetet med giftfri kommun fokuseras på 
användande av miljö- och hållbarhetskriterier vid upphandling, medvetna materialval i 
skolmiljö, god kemikaliehantering inom verksamheterna samt giftfri cirkularitet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 februari 2023 
 Policy för giftfri kommun – förslag 13 februari 2023 
 Strategi för giftfri kommun antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2018 §15 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige upphäver 
Strategi för giftfri kommun, antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2018 § 15, och 
noterar kommunstyrelsens beslut om Policy för giftfri kommun. Vidare föreslår Per Vorberg 
att kommunstyrelsen antar Policy för giftfri kommun. 
  
Marie Strid (MP) föreslår att kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag med tillägget att 
policyn under syfte kompletteras med: kommunens verksamhet och bolag samt under punkten 
använda miljö- och hållbarhetskriterier vid upphandling och inköp lägga till följande text: Vid 
byggnation bör verktygen som finns för byggande användas, till exempel Sunda Hus, BASTA 
eller Byggvarubedömningen. 
  
Per Vorberg föreslår att kommunstyrelsen avslår Marie Strids förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att fråga om kommunstyrelsen beslutar enligt Per 
Vorbergs förslag. Om kommunstyrelsen beslutar enligt Per Vorbergs förslag kommer 
ordföranden ställa Marie Strids tilläggsförslag mot avslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
  
Marie Strids tilläggsförslag och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Marie 
Strids tilläggsförslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Marie Strids förslag 
Nej-röst för att bifalla Marie Strids förslag 
  
Med 6 ja-röster, 5 nej-röster och 2 avstår avslår kommunstyrelsen Marie Strids förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 1. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-03-09  

 

Voteringslista: § 101 
Ärende: Policy för giftfri kommun,  2022KS601 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot   X 
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot  X  
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare  X  
Resultat 6 5 2 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2023-03-09 § 101

 

 

 

Kommunstyrelse 2023-03-09 

Ärende 17 Policy för giftfri kommun 

  

Miljöpartiet vill lämna följande skriftliga reservation. 

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att inte bifalla tilläggsyrkandet till policyn. 

 

Miljöpartiet tycker att det är viktigt att Policyn för en giftfri kommun uppdateras. Vi saknar dock en 
tydlighet kring både kopplingen till såväl Sveriges miljömål som Kemikalieinspektionen. Det handlar 
både om att ta fram en kemikaliehandlingsplan som att säkerställa krav vid inköp och upphandling. 

 

Miljöpartiet menar därför att följande bör läggas till policyn: 

Under syfte kompletteras med att det gäller kommunens verksamhet och bolag. 

Under punkten Använda miljö- och hållbarhetskriterier vid upphandling och inköp lägga till texten  

Vid byggnation bör verktygen som finns för byggande användas, till exempel Sunda Hus, BASTA eller 
Byggvarubedömningen. 

 

 

Marie Strid 

Miljöpartiet de gröna 
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§ 102  Dnr 2023KS51 

Ekonomiska planeringsförutsättningar för budget 2024-2026 (-2028)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar de ekonomiska planeringsförutsättningar som ligger till grund 
för arbetet med budget och plan för perioden 2024-2026 (-2028). 
  
Kommunstyrelsens beslut 
I förvaltningens bedömning som ges till politiken inför beslut om budget 2024 och plan 2025-
2026, ska de finansiella målen nås varje enskilt år samt att i slutet av mandatperioden ska 
ekonomiskt utrymme finnas motsvarande drift av en simhall. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) och Bengt Hellgren (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska den 15 juni 2023 fatta beslut om driftbudget/plan inför perioden 
2024-2026 och investeringsbudget/plan 2024-2028. I samband med beslutet fastställs även 
kommunövergripande mål och inriktningar för perioden. 
  
Inför kommunfullmäktiges beslut arbetar den politiska organisationen parallellt med 
förvaltningen i syfte att ta fram underlag inför kommunfullmäktiges beslut. Dokumentet 
Ekonomiska planeringsförutsättningar 2024-2026 (-2028) redovisar förvaltningens 
bedömning av det ekonomiska läget och de ekonomiska och praktiska förutsättningar som 
ingår i det kommande budget- och planeringsarbetet. Dokumentet innehåller en uppdatering 
av befintlig politiskt fastställd plan med bland annat befolkningsförändringar, förändringar av 
skatte- och statsbidragsprognos, pensionsprognos och löneutfall. Driftresultatet för år 2026 är 
uppdaterad med konsekvenser av fastställd investeringsplan. 
  
Förvaltningen bedömer att de redovisade förutsättningarna i kombination med befintliga 
styrdokument, samt nu gällande flerårsplanering kan ligga till grund för det kommande 
budgetarbetet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 februari 2023 
 Ekonomiska planeringsförutsättningar 2024-2026 (-2028) 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
för kommunfullmäktige att notera de ekonomiska planeringsförutsättningar som ligger till 
grund för arbetet med budget och plan för perioden 2024-2026 (-2028). Vidare föreslår Per 
Vorberg att kommunstyrelsen beslutar att i förvaltningens bedömning som ges till politiken 
inför beslut om budget 2024 och plan 2025-2026, ska de finansiella målen nås varje enskilt 
år samt att i slutet av mandatperioden ska ekonomiskt utrymme finnas motsvarande drift av en 
simhall. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen för att ta fram uppdaterade förutsättningar där beslutet skjuts fram till hösten, 
det är alltför tidigt att lägga budget i juni. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:44-18:54. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Peter Arvidssons förslag om 
återremiss. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga 
om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 2.    
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-03-09  

 

Voteringslista: § 102 
Ärende: Ekonomiska planeringsförutsättningar för budget 2024-2026 (-2028),  2023KS51 
 
Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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§ 103  Dnr 2023KS81 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025 
samt investerings- och exploateringsbudget 2023-2027  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för 2023-2025 med driftbudget per verksamhet 
2023-2025 samt investering och exploateringsbudget per projekt avseende åren 2023-2027. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2023-
2025 (-2027). 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
  

Avstår från att delta i beslut 
Peter Arvidsson (SD) och Bengt Hellgren (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade den 16 juni 2022 beslut om Budget 2023 med plan för perioden 
2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun. Den 27 oktober 2022 §372 
beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2023 utifrån kommunstyrelsens Budget för 2023 med plan 
för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar. Verksamhetsplanen fastställdes av 
kommunstyrelsen i november 2022.  
  
Valet i september 2022 innebar att ett nytt budgetbeslut behöver fattas av den nytillträdda 
fullmäktigeförsamlingen. Den 15 december 2022 §203 fattade därför kommunfullmäktige ett 
nytt beslut om Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för 
Härryda kommun. Anslagen fastställdes per nämnd och kommunfullmäktige fastställde nya 
mål och inriktningar till kommunstyrelsen. Beslutet innebar förändringar jämfört med beslutet 
den 16 juni. 
  
Kommunstyrelsen uppdrog i ett initiativärende den 9 februari 2023 §78 åt förvaltningen att 
komplettera befintlig verksamhetsplan för 2023 utifrån dokumentet Kommunstyrelsens budget 
2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar där kommunstyrelsen tagit 
hänsyn till fullmäktiges uppdrag från den 15 december 2022. 
  
Förvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan där driftbudget 2023-2025 på 
verksamhetsnivå samt investerings- och exploateringsbudget 2023-2027 på projektnivå ingår. 
I verksamhetsplanen ingår plan för genomförande av kommunstyrelsens mål och inriktningar 
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för perioden. De extra resurser som tillsköts kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges 
decemberbudget kan nyttjas av verksamheterna först när erforderliga politiska beslut fattats. 
  
Av investeringsbilagan i verksamhetsplanen framgår att följande projekt föreslås vara belagda 
med startbesked: 

 IR25 Massetjärn stadspark, förstudie 
 IR40 Flytt av Salmereds återvinningsstation 
 IR45 Solviksbron 
 IA01 Konstnärlig utsmyckning 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 februari 2023 
 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-2025 (-2027) 
 Kommunstyrelsens beslut 9 februari 2023 §78 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
fastställer verksamhetsplan för 2023-2025 med driftbudget per verksamhet 2023-2025 samt 
investering och exploateringsbudget per projekt avseende åren 2023-2027 samt att 
kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2023-
2025 (-2027). Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen beslutar att uppdraget är 
genomfört och därmed avslutat. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 104  Dnr 2023KS56 

Val av ledamot och ersättare till Lyngerns vattenråd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Agneta Granberg (M) till ledamot i Lygnerns vattenråd till och med 
31 december 2026. 
  
Kommunstyrelsen utser Holger Karlsson (C) till ersättare i Lygnerns vattenråd till och med 31 
december 2026. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 

25 / 58



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 105  Dnr 2023KS56 

Val av ledamot och ersättare till Mölndalsåns vattenråd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Bengt Johansson (M) till ledamot i Mölndalsåns vattenråd till och 
med 31 december 2026. 
  
Kommunstyrelsen utser Erik Lagerström (L) till ersättare i Mölndalsåns vattenråd till och med 
31 december 2026. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 106  Dnr 2022KS591 

Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning av 
förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2022 § 291 att uppdra åt kommunstyrelsens 
utskott för ny översiktsplan att ta fram förslag på uppdaterade riktlinjer och principer för 
förhandsbesked för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
återremitterade ärendet till kommunstyrelsen den 2 februari 2023 § 11 för att ta in synpunkter 
från berörda parter. 
 
Framtagna riktlinjer för förhandsbesked i Härryda kommun beskriver hur tjänstemän och 
Miljö- och bygglovsnämnden skall pröva förhandsbesked. 
 
Riktlinjerna för förhandsbesked är ett styrdokument som utgör förtydligande till kommunens 
översiktsplan. 
 
Bebyggelseutveckling genom förhandsbesked regleras i Plan- och bygglagen (PBL) som är en 
möjlighetslagstiftning, syftet med riktlinjerna är att möjliggöra utveckling i kommunen 
utanför detaljplan. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 2 februari 2023 § 11 
 Kommunstyrelsens beslut 14 december 2022 § 441 
 Kommunstyrelsens utskott för arbete med ny översiktsplans beslut 21 november 2022 
 § 103 
 Skrivelse den 19 november 2022 
 Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning av förhandsbesked enligt Plan 

och bygglagen (PBL) 
 Kommunstyrelsens beslut den 1 september 2022 § 291 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 107  Dnr 2022KS360 

Svar på motion om planfri korsning väg-järnväg i Rävlanda  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för förnyad kontakt med 
Trafikverket för att se över möjligheten till planskild korsning vid järnvägen, samt se över 
hela trafiksituationen i Rävlanda utifrån en ökad trafikering, speciellt av tung trafik rakt 
igenom samhället, och samtidigt väva in detta i översiktsplanearbetet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2022 § 109 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Jan Gustavsson (KP) om att få till stånd en planskild korsning i 
Rävlanda. Enligt motionären utgör dagens plankorsning ett hinder för Rävlandas framtida 
utveckling och planering. I motionen beskrivs hur det till ett förhållandevis lågt pris, sett till 
värdet av ökade framtida utvecklingsmöjligheter i Rävlanda, går att bygga en planskildhet i 
enlighet med kommunens tidigare utredning. Motionären yrkar därmed på att kommunen 
snarast ska inleda förhandlingar med Trafikverket även om det innefattar att kommunen står 
för en betydande del av kostnaderna för projektet.  
  
Kommunfullmäktige beslutade den 2 februari 2023 § 18 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för förnyad kontakt med trafikverket för att se över möjligheten till 
planskild korsning vid järnvägen, samt se över hela trafiksituationen i Rävlanda utifrån en 
ökad trafikering, speciellt av tung trafik rakt igenom samhället, och samtidigt väva in detta i 
den nya översiktsplanen. 
  
Kust- till kustbanans barriäreffekter på Rävlanda samhälle har varit kända under lång tid och 
förutsättningarna för att bygga en planskild korsning har tidigare utretts av kommunen. En 
placering väster om nuvarande plankorsning, med en väg i tunnel under järnvägen, bedömdes 
då skapa störst nytta för samhället Rävlanda.  
  
Planeringen av en planskild korsning behöver genomföras i nära dialog med Trafikverket 
som, i egenskap av banhållare för Kust- till kustbanan, hanterar utredning, projektering och 
utförande på sträckan som korsar järnvägen. Under utredningsarbetet 2018 framförde 
Trafikverket att andra järnvägskorsningar har högre prioritet ur säkerhetssynpunkt. Det har 
därmed inte varit aktuellt att vidare utreda eller planera för en planskild korsning i Rävlanda. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 2 februari 2023 § 18 
 Kommunstyrelsens beslut 24 november 2022 § 404 
 Tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022 
 Motion om planfri korsning väg-järnväg i Rävlanda 
 Utredning planskild korsning i Rävlanda (Publikation 2018:02) 
 Kommunfullmäktiges beslut den 13 november 2017 § 193 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för förnyad kontakt med Trafikverket för att se över 
möjligheten till planskild korsning vid järnvägen, samt se över hela trafiksituationen i 
Rävlanda utifrån en ökad trafikering, speciellt av tung trafik rakt igenom samhället, och 
samtidigt väva in detta i översiktsplanearbetet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 108  Dnr 2023KS4 

Strategisk plan för mandatperioden  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Strategisk plan för mandatperioden 2023-2026 daterad 2023-03-
08. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar att ekonomiutskottet berett frågan om förslag till Strategisk plan för 
mandatperioden 2023-2026. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) och Bengt Hellgren (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2023 § 13 att ekonomiutskottet skulle bereda 
frågan om att bereda frågan om strategisk plan för mandatperioden. Ekonomiutskottet 
presenterade kommunstyrelsen den 9 mars 2023 ett slutgiltigt förslag till strategisk plan för 
mandatperioden. 
  

Beslutsunderlag 
 Strategisk plan för mandatperioden 2023-2026 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen noterar 
att ekonomiutskottet berett frågan om förslag till Strategisk plan för mandatperioden 2023-
2026 samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag på Strategisk 
plan för mandatperioden 2023-2026 daterad 2023-03-08. 

31 / 58



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:16-19:21. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 109  Dnr 2022KS182 

Planbesked för Snåkered 2:22 och 10:1  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Snåkered 2:22 och 10:1. Detaljplanen 
ska genomföras som exploatörsdriven plan.  
  
Arbetet med detaljplanen bedöms kunna påbörjas under 2026. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren inkom den 10 mars 2022 med begäran om planbesked för fastigheterna 
Snåkered 2:22 och 10:1. Begäran avser planläggning för ca 100 bostäder i form av radhus 
samt en förskola.  
  
Området ligger ca 2 km öster om Landvetter centrum, invid Härrydavägen och är ca 9,5 ha 
stort. På platsen har under lång tid täktverksamhet bedrivits, men idag används området 
främst för schaktmassemottagning. Området är till större delen utpekat som 
utvecklingsområde för verksamheter på lång sikt i gällande översiktsplan (ÖP2012). 
Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, området pekas ut som 
utvecklingsområde för verksamheter även i kommande översiktsplan. Då området är beläget 
intill befintlig bostadsbebyggelse kan inte täktverksamhet fortgå. 
  
En sammantagen bedömning utifrån platsens läge och övriga förutsättningar gör att 
förvaltningen gjort bedömningen att platsens lämplighet för ändamålet kan studeras vidare i 
en detaljplaneprocess då befintlig täktverksamhet är avslutad. Förvaltningen bedömer att ett 
positivt planbesked kan ges för fastigheterna Snåkered 2:22 och 10:1.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 2 februari 2023  
 Begäran om planbesked 
 PM – VA-kapacitet, Snåkered 2:22 
 Översiktlig byggbarhetsbedömning 
 Planbeskedsansökan för Wilhelmsro 2022-01-10 
 Karta ungefärligt planområde 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 110  Dnr 2022KS419 

Avtal om ändring i lägenhetsarrende nr 158 inom del av fastigheten 
Härryda Hulebäck 1:330  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om ändring i lägenhetsarrende nr 158 inom del av 
fastigheten Härryda Hulebäck 1:330. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringschef att underteckna avtal om ändring i 
lägenhetsarrende nr 158 inom del av fastigheten Härryda Hulebäck 1:330. 
  

Jäv 
Patrik Linde (S) deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende på grund av jäv. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2021 § 285 att ge förvaltningen i uppdrag att 
arbeta fram ett förslag på hur aktivitetsområdet vid Djupedalsäng kan utvecklas och 
finansieras. En av utgångspunkterna för uppdraget är ett föreningsinitiativ från Mölnlycke IF 
med förslag på vissa åtgärder för området. Mölnlycke IF arrenderar idag del av fastigheten 
Härryda Hulebäck 1:330 av kommunen. Arrendeavtalet ger föreningen rätt att uppföra 
klubbhus inom arrendeområdet.  
  
Föreningen och kommunen är överens om att arrendeområdet ska minskas till att endast 
omfatta ytan där klubbhuset står. Markområdet som frångår arrendet ingår i det fortsatta 
utvecklingsarbetet som ska utvecklas av sektorn för utbildning, kultur och fritid. Ursprungligt 
arrendeavtal gäller i övrigt oförändrat.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 2 februari 2023 
 Avtal om lägenhetsarrende nr 158, undertecknat 30 maj 2013 
 Avtal om ändring i lägenhetsarrende nr 158 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 111  Dnr 2023KS93 

Ordförandeinitiativ om uppdrag gällande omlokalisering av 
flyktingverksamheten på Hindås Camping  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram en plan för omlokalisering av 
flyktingverksamheten på Hindås Camping för att frigöra området. Syftet är att möjliggöra 
utveckling av området till mötesplats för Hindåsbor och besökare i samverkan med 
medborgare och näringslivet. Samordning av nödvändiga beslut och information ska göras 
med nämnden för utbildning, kultur och fritid, socialnämnden och kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om uppdrag gällande omlokalisering av 
flyktingverksamheten på Hindås Camping. Kommunstyrelsen bordlade ärendet på 
sammanträdet 9 februari 2023 § 83. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut om bordläggning 9 februari 2023 § 83 
 Initiativärende om uppdrag gällande omlokalisering av flyktingverksamheten på 

Hindås Camping daterat 7 februari 2023 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram en plan för 
omlokalisering av flyktingverksamheten på Hindås Camping för att frigöra området, syftet är 
att möjliggöra utveckling av området till mötesplats för Hindåsbor och besökare i samverkan 
med medborgare och näringslivet. Vidare föreslår Per Vorberg att samordning av nödvändiga 
beslut och information ska göras med nämnden för utbildning, kultur och fritid, 
socialnämnden och kommunstyrelsen. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 112  Dnr 2023KS94 

Ordförandeinitiativ om uppdrag gällande plan för utbyte av och 
nybyggnation av kommunala skolbyggnader  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram en plan för vilka, hur och i vilken 
ordning, skolorna ska bytas ut. Samt hur skolverksamheten ska kunna bedrivas under 
byggnationstiden. Samordning av nödvändiga beslut och information ska göras med nämnden 
för utbildning, kultur och fritid, socialnämnden och kommunstyrelsen. I investeringsbudgeten 
finns avsatt 300 miljoner kronor fördelat på 2026-2027 för detta ändamål. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om uppdrag gällande plan för utbyte av och 
nybyggnation av kommunala skolbyggnader. Kommunstyrelsen bordlade ärendet på 
sammanträdet 9 februari 2023 § 84. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut om bordläggning 9 februari 2023 § 84 
 Initiativärende om uppdrag gällande plan för utbyte av och nybyggnation av 

kommunala skolbyggnader daterat 7 februari 2023 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Håkan Eriksson (KD), 
Martin Tengfjord (SP), Ulla-Karin Johansson (S), Thomas Gustafsson (S), Marie Strid (MP) 
och Björn Mattsson (V) att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram en plan för 
vilka, hur och i vilken ordning, skolorna ska bytas ut samt hur skolverksamheten ska kunna 
bedrivas under byggnationstiden. Vidare föreslår Per Vorberg att samordning av nödvändiga 
beslut och information ska göras med nämnden för utbildning, kultur och fritid, 
socialnämnden och kommunstyrelsen samt att kommunstyrelsen använder de 300 miljoner 
som finns avsatt för detta ändamål i investeringsbudgeten fördelat på 2026-2027. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 3. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-03-09  

 

Voteringslista: § 112 
Ärende: Bordlagt ärende: Ordförandeinitiativ om uppdrag gällande plan för utbyte av och 
nybyggnation av kommunala skolbyggnader,  2023KS94 
 
Omröstningslista 3 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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§ 113  Dnr 2023KS91 

Initiativärende om plan för intern kontroll  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår förslaget i initiativärendet. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Thomas Gustafsson (S), Marie Strid (MP) och 
Björn Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Röd-grön samverkan har initierat ett ärende om plan för intern kontroll. Kommunstyrelsen 
bordlade ärendet på sammanträdet 9 februari 2023 § 81. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut om bordläggning 9 februari 2023 § 81 
 Initiativärende om plan för intern kontroll daterat 8 februari 2023 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Strid (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) och Björn Mattsson (V) att 
kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att tillse att det sektorsövergripande riskområdet 
klimatanpassningsarbete genomsyrar alla delar och bli synligt i arbetet med att undanröja och 
förebygga riskerna i samhället. 
  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) och Bengt Hellgren 
(SD) att kommunstyrelsen avslår Marie Strids förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Marie Strids förslag 
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Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 4. 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 

41 / 58



VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-03-09  

 

Voteringslista: § 113 
Ärende: Initiativärende om plan för intern kontroll,  2023KS91 
 
Omröstningslista 4 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot  X  
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2023-03-09 § 113 

Kommunstyrelsen 2023-03-09 

Ärende 29 Bordlagt ärende: Initiativärende om plan för intern kontroll  

 

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill lämna följande skriftliga reservation: 

Vi reserverar oss mot beslutet att inte bifalla initiativärendet om Plan för intern kontroll.  

 

Trots att Klimatanpassningsarbete är identifierat som en av viktigaste ur ett förvaltningsövergripande 
perspektiv valde nämnden att rösta ned initiativärendet. Sett ur kommunens ansvar för att bidra till 
Parisavtalets överenskommelse om minskade utsläpp av växthusgaser, genomförande av de globala 
målen för hållbar utveckling - Agenda 2030, kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget med 
bland annat energiförsörjning menar vi att Klimatanpassningsarbetet borde finnas med i de utvalda 
områdena för intern kontroll.  

Initiativärendet syftade till att lyfta det sektorsövergripande riskområdet Klimatanpassningsarbete så 
att det tydligt kunde genomsyra alla verksamhetens delar och därmed bli synligt i arbetet med att 
undanröja och förebygga riskerna i vårt samhälle. Klimatanpassningsarbetet med inriktning på inte 
minst energiförsörjning spänner självklart kring alla sektorer och något som vi anser måste skärpas 
inför kommande år. 

 

Marie Strid, Miljöpartiet de gröna  

Patrik Linde, Socialdemokraterna  

Björn Mattsson, Vänsterpartiet
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§ 114  Dnr 2023KS92 

Initiativärende om uppdrag gällande cykelled genom kommunen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram en plan för möjliggörande av en 
cykelled genom kommunen i samverkan med Västra Götalandsegionen, medborgare och 
näringslivet. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Håkan Eriksson (KD) har initierat ett ärende om uppdrag gällande cykelled genom 
kommunen. Kommunstyrelsen bordlade ärendet på sammanträdet 9 februari 2023 § 82. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut om bordläggning 9 februari 2023 § 82 
 Initiativärende om uppdrag gällande cykelled genom kommunen daterat 7 februari 

2023 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Eriksson (KD) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Martin Tengfjord (SP), 
Björn Mattsson (V), Peter Arvidsson (SD) och Thomas Gustafsson (S) att kommunstyrelsen 
uppdrar åt förvaltningen att ta fram en plan för möjliggörande av en cykelled genom 
kommunen i samverkan med Västra Götalandsegionen, medborgare och näringslivet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Håkan Erikssons förslag och finner att så 
sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 115  Dnr 2022KS437 

Svar på medborgarförslag om att tillåta föräldrar att äta frukost på 
skolan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2022 § 134 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om att tillåta att föräldrar med barn som har beviljat fritids äter frukost på 
skolan. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta i ärendet. Förslagsställaren lyfter 
värdet av ökad vuxennärvaro på skolan samt positiva effekter av att föräldrar får bättre 
kontakt med skolan, barnens klasskamrater och större insyn i barnens skoldag.  
  
Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Det är 
kommunen eller styrelsen för den fristående skolan som beslutar om vilken mat som ska 
serveras och hur serveringen ska gå till.  
  
Under höstterminen 2019 erbjöds vårdnadshavare till barn på Backaskolan att äta frukost på 
skolan till självkostnadspris. Detta avstannade i och med pandemin. Erfarenheterna från 
Backaskolan var att det fanns en grupp vårdnadshavare som valde att äta frukost på skolan 
men att det bara handlade om ett fåtal per dag. Det finns ytterligare skolor i kommunen som 
är intresserade av att på försök införa möjlighet för vårdnadshavare att äta frukost på skolan.  
  
De skolor som har lokalmässiga och organisatoriska förutsättningar för att servera frukost till 
vårdnadshavare är de som redan idag serverar frukost till barn på fritidshemmet och som har 
ett tillagningskök med tillräcklig kapacitet.  
  
Kommunens kostnader för frukost är ca 15 kronor per barn. Det som skulle tillkomma för 
vårdnadshavare utöver det som redan idag serveras är kaffe och te. Förvaltningen bedömer att 
frukost för vårdnadshavare kan erbjudas för 25 kronor. Betalningen kan ske med swish. 
Förvaltningen bedömer vidare att under förutsättning att efterfrågan är marginell, kommer 
detta inte att medföra ökade kostnader i form av personella resurser.  
  
Kommunen ska i regel inte bedriva samma typ av verksamhet som näringslivet gör eftersom 
det kan riskera att snedvrida konkurrensen. Syftet med förslaget är dock att stärka samverkan 
mellan skola och hem och öka vårdnadshavarnas engagemang i skolans verksamhet. Syftet är 
främst inte att tillhandahålla frukost. Därmed bedömer förvaltningen att det är möjligt att på 
prov öppna upp för att vårdnadshavare till barn som går på fritids kan köpa frukost till 
självkostnadspris på ett antal grundskolor under 2023. En utvärdering ska sedan genomföras 
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för att ta ställning till om frukost ska erbjudas även efter 2023. Vilka grundskolor som kan 
komma i fråga bör avgöras i dialog mellan rektor, skolans personal och personal på 
måltidsservice.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 januari 2023 
 Medborgarförslag om att tillåta föräldrar att äta frukost på skolan 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 116  Dnr 2022KS214 

Svar på medborgarförslag om isbana/bandybana i Härryda  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2022 § 63 att remittera ett medborgarförslag om 
att anlägga en isbana i Härryda till kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att 
besluta i ärendet. Förslagsställaren önskar att kommunen anlägger en konstfryst isbana av 
bandyplansstorlek i anslutning till ishallen som nu planeras för i Härryda. I dagsläget saknas 
en större isbana i kommunen och förslagsställaren menar därför att investeringen kan stärka 
det lokala friluftslivet.  
  
Förvaltningens samlade bedömning är att medborgarförslaget bör avslås. För närvarande 
arbetar förvaltningen med detaljplan för Assmundtorp 2:9 m.fl. som syftar till att undersöka 
möjligheterna att etablera en ny kommunal ishall och idrottshall, kontor, hotell, parkeringshus 
m.m. i Härryda. Att undersöka möjligheterna att etablera en bandybana ingår inte i 
planuppdraget. Det har heller inte varken under tidigare utredningsarbete eller pågående 
detaljplaneprocess framkommit att det finns ett uttalat intresse från föreningslivet för en 
konstfrusen bandybana i området. 
  
Det finns ett stort intresse för allmänhetens åkning i kommunen. När den nya ishallen står 
färdig kommer tillgången till isbanor för skridskoåkning förbättras genom utökningen med en 
ytterligare isrink.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 8 februari 2023 
 Medborgarförslag om isbana/bandybana i Härryda 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 117  Dnr 2022KS399 

Svar på medborgarförslag om badplats Finnsjön  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2022 § 108 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag om badplats Finnsjön, kommunstyrelsen fick även i uppdrag att 
besluta i ärendet. 
  
Medborgaren föreslår att Härryda kommun ska rusta upp badplatsen vid Finnsjön. Botten av 
sjön utmed Frisksportarnas bastu är täckt med grenar och kvistar från omgivande träd, tidigare 
så har detta underhållits av medborgare som brukat bastun men detta görs inte längre. 
Medborgaren föreslår att Härryda kommun tar över ansvaret för underhållet av badplatsen 
genom att göra den till en kommunal badplats. Vidare föreslås det även att vägarna fram till 
badplatsen bör underhållas och att antalet parkeringsplatser ska utökas.  
  
Finnsjön är en vattentäkt som försörjer större delen av Mölnlycke med dricksvatten. 
Vattenskyddsföreskrifterna i sig är inget hinder för badplats eftersom avdödning av 
mikroorganismer i vattenverk är effektiv. Dock skulle en kommunal badplats med tillhörande 
parkeringsplats medföra ökade utsläpp av bränslen i området. Sjöns inlopp ligger 
förhållandevis nära den föreslagna platsen för badplatsen och går genom sjön ut till utlopp i 
sydöstra änden. Vattnet kan då passera intagspunkten. En hårdgjord parkeringsplats nära 
vattendrag som leder till Finnsjön bedöms därför inte vara lämplig. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer förvaltningen att det inte är lämpligt att anlägga en 
kommunal badplats och därmed öka antalet p-platser i området. Förvaltningen kommer att se 
över underhållet för att kunna behålla sjön i befintligt skick.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 januari 2023 
 Medborgarförslag om badplats Finnsjön 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 118  Dnr 2022KS340 

Svar på medborgarförslag om Rävlanda trädgård  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2022 § 108 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag om Rävlanda trädgård. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att 
besluta i ärendet.  
  
Förslagsställaren lyfter behovet av ekonomiskt stöd för Rävlanda trädgård och föreslår att 
kommunen hjälper till så att verksamheten kan fortsätta bedrivas.  
  
Trädgården är belägen i området Rävlanda Hed. I närområdet finns förskola, skola, ideella 
föreningar och Svenska kyrkan. Rävlanda trädgård har under fyra år byggts upp med medel 
från en EU-fond enligt en metod för lokal landsbygdsutveckling (Leader). Det fanns tre 
huvudsakliga målsättningar med projektet. Det första var att åstadkomma en naturlig 
mötesplats i Rävlanda samhälle för boende på orten. Ett ytterligare mål var att öka kunskapen 
om ekologisk odling och biologisk mångfald utifrån målen i Agenda 2030. En tredje 
målsättning var att bidra till att minska stress och psykisk ohälsa genom att etablera 
naturbaserad rehabilitering.  
  
Förvaltningen bedömer att Rävlanda trädgård är en betydelsefull mötesplats för invånarna i 
Rävlanda. Rävlanda trädgård marknadsför också de sydöstra delarna av Härryda kommun 
som ett attraktivt besöksmål.  
  
Förvaltningen bedömer att den verksamhet som bedrivs i Rävlanda trädgård är ett viktigt led i 
att värna natur- och kulturmiljö samt att öka kunskaper kring Agenda 2030 i praktiken. 
Förvaltningen bedömer även att det finns fördelar ur ett trygghetsperspektiv med att 
verksamheten i Rävlanda trädgård upprätthålls och utvecklas. För att trädgården fortsatt ska 
kunna bedrivas bedömer förvaltningen att trädgården behöver skötas av en trädgårdsmästare, 
som även ansvarar för inköp och ersättning av växter och trädgårdsmöbler. Kostnaden för 
detta bedöms uppgår till ca 350 tkr per år. Detta innefattar trädgårdsmästartjänst på 25 procent 
samt kostnader för drift. 
  
Mot bakgrund av ovanstående bedömer förvaltningen att fortsatt arbete med Rävlanda 
trädgård kan finansieras inom ram. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 januari 2023 
 Medborgarförslag om Rävlanda trädgård  

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Martin Tengfjord (SP) och Björn Mattsson (V) 
att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, bifaller medborgarförslaget. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 119  Dnr 2023KS157 

Initiativärende om tillsyn av kommunens följsamhet m.h.t 
offentlighetsprincipen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om tillsyn av kommunens följsamhet m.h.t 
offentlighetsprincipen. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om tillsyn av kommunens följsamhet m.h.t offentlighetsprincipen 

daterat 9 mars 2023 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Peter Arvidssons förslag och finner att så 
sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 120  Dnr 2023KS90 

Årsrapporter från råden 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens rådgivande organ har inkommit med rapporter till kommunstyrelsen om 
rådens verksamhetsår 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Rådet för idéburna organisationer årsrapport 2022 
 Pensionärsrådets årsrapport 2022 
 Brottsförebyggande rådets årsrapport 2022 
 Rådet för tillgänglighet och delaktighets årsrapport 2022 
 Ungdomsrådets årsrapport 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 121  Dnr 2023KS33 

Delgivningar 2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Protokoll Landvetter Södra 2023-01-18 
 Gryaab Årsrapport 2022 med måluppföljning 
 HVAAB Styrelseprotokoll 2023-01-23 
 Minnesanteckningar ägardialog 2023-02-06 
 Anteckningar ungdomsråd 30 januari 2023 
 Samordningsförbundet Insjöriket Styrelseprotokoll 2023-02-09 
 Härryda Energi AB Styrelseprotokoll 2023-02-20 
 Gryaab - Protokoll styrelsesammanträde 2023-02-03 
 Statistiska uppgifter per 2022-12-31 
 Yttrande om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Nedsjöarnas 

vattentäkt 
 Beslut GR § 4 - Förslag till ledamöter samt presidier i förbundsstyrelsens 

beredningsgrupper 2023-2026 
 Nämnden för överförmyndare i samverkan 2023-02-16 § 12 Verksamhetsberättelse 

2022 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 122  Dnr 2023KS19 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 25 januari 2023, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 123  Dnr 2022KS651 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 27 februari 2023, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 124  Dnr 2023KS17 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 
2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning 
över anmälda delegationsbeslut, daterad den 27 februari 2023, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 125  Dnr 2023KS7 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 24 februari 2023 föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 126  Dnr 2023KS79 

Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: 
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling. Förteckning över anmälda 
delegationsbeslut, daterad den 27 februari 2023 föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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