
KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-12-05

Tid: kl. 16:00-20:00
Plats: Rådasjön

Ordförande
Per Vorberg (M)

Ledamöter
David Dinsdale (L), vice ordförande
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande
Grim Pedersen (M)
Kersti Lagergren (M)
Mikael Johannison (M)
Ronny Sjöberg (C)
Håkan Eriksson (KD)
Martin Tengfjord (SP)
Ulla-Karin Johansson (S)
Robert Langholz (S)
Roland Jonsson (MP)
Leo Welter (SD)

Ersättare
Rickard Rosengren (M)
Ingemar Lindblom (M)
Bengt Johansson (M)
Hengameh Mokhtari (M)
Anders Halldén (L)
Tony Wahl (C)
Steinar Walsö-Kanstad (KP)
Ulrika Öst (S)
Wiwiann Niklasson (S)
Åsa Garberg (V)
Marie Strid (MP)
Boris Leimar (SD)
Anders Johansson (SD)
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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-12-05

1. Fastställande av föredragningslistan

2. Utbildning i exploateringsekonomi - Tornstaden Tornstaden 16:00

3. Lägesrapport Landvetter Södra Utveckling AB Maria Ådahl 16:45

4. Avstämning om fortsatt inriktning för torghandeln i Mölnlycke Lena Johansson och 
Jenny Lööf 17:05

5. Information om hantering av förbränningsskatt i taxa för avfall och 
slam 2020
2019KS469

Jessica Stenhoff 17:25

6. Information om hantering av sekretesshandlingar i Meetings plus Matilda Johansson 18:05

7. Begäran om startbesked för inköp av sopmaskin
2019KS714

8. Begäran om startbesked för utredning om ombyggnad av köket på 
Hulebäcksgymnasiet
2019KS703

9. Begäran om startbesked för upprustning av gårdar, fasadbelysning 
och stolpbelysning vid Hulebäcksgymnasiet
2019KS704
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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-12-05

2019KS706

12. Inrättande av arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor samt val av 
ledamöter
2019KS713

13. Val av representanter till Brottsförebyggande rådet för genomförande 
av uppdrag om upplevd trygghet
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10. Begäran om startbesked för utredning och projektering för 
ombyggnad av uteplats vid kulturhuset i Mölnlycke
2019KS705

11. Begäran om startbesked för utredning inför ventilationsåtgärder i 
kommunhuset

14.    Medlemskap i Europakorridoren

15.   Utredning om placering av friskola



Lägesrapport Landvetter Södra Utveckling AB

3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Landvetter Södra 
RHÄRRYDA 
-KOMMUN

Sammanträdesdatum 
2019-04-04 

Plats och tid 

Beslutande ledamöter 

Övriga närvarande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Protokollet omfattar 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Landvetter Södra lokal, Skolvägen 2, Mölnlycke kl. 08:30-09:00 

Tony Wahl (C) (kommunens ombud) 

Per Vorberg (M) (ordförande) 
Patrik Linde (S) 
Siw Hallbert (S) 
Hans Jakobsson (C) 

Ingegerd Helen (S) 
Gunnar Häggström (M) (I :e vice ordförande i kommunfullmäktige) 
Kjell Ardhede (M) (lekmannarevisor 2018) 
Ulf-Göran Willen (S) (lekmannarevisor 2018) 
Maria Ådahl (vd) 
Dragana Mrdja (sekreterare) 
David Sparredal ( ekonom) 
Amanda von Matem (kommunikatör) 

TonyWahl 

Kommunhuset, kansliet, 2019-04-09 10.00 

§§1-15
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Begäran om startbesked för inköp av 
sopmaskin

7

2019KS714
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Lars Jönsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-27 2019KS714  054

Godkännande av investering för inköp av sopmaskin

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2019 i § 308 att vissa investeringsprojekt 
kräver beviljade startbesked.

Enligt rad 452 i investeringsbudget/plan 2020-2024 finns medel avsatta för maskiner och 
fordon för servicefunktionen, sektorn för teknik och förvaltningsstöd. År 2020 har totalt 
1000 tkr avsatts.

Startbeskedet gäller ett godkännande av investering för inköp av sopmaskin till enheten 
mark och anläggningar, sektorn för teknik och förvaltningsstöd. Idag finns tre 
sopmaskiner som sköter hela kommunens sopning. En av sopmaskinerna (årsmodell 
2010) behöver bytas ut på grund av motor-haveri. Det är möjligt att göra en 
motorrenovering men den är omfattande och beräknas kosta ca 200 tkr. Sopmaskinen har 
en avskrivning på tio år med slutdatum 2021. Uthyrning av sopmaskin tillhandahålls inte 
av någon av kommunens upphandlade avtalsleverantörer. Sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd bedömer därför att inköp av sopmaskin snarast behöver genomföras för 
att mark och anläggningar ska kunna utföra sitt uppdrag. I uppdraget ingår numer också 
att sopa upp vinterflis på Mölnlycke och Pixbo vägföreningars vägar.

Om en ny sopmaskin inte köps in kommer det att bli svårt för mark och anläggningar att 
utföra sitt uppdrag enligt gällande avtal.

Sopmaskin beräknas kosta ca 1300 tkr. Enligt rad 452 finns 1000 tkr avsatt. Utöver dessa 
medel kommer investeringsmedel om ca 300 tkr användas - rad 451, övriga inventarier. 
Fördelningen ska motsvara maskinens användningsområden: trafikanläggningar (rad 452) 
och fritidsanläggningar (rad 451).

Upphandlingen leds av enhetschefen för mark och anläggningar och ska enligt plan 
avslutas i december 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner investering för inköp av sopmaskin.
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Per-Arne Larsson
Sektorschef Lasse Jönsson

Funktionschef
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Begäran om startbesked för utredning om 
ombyggnad av köket på Hulebäcksgymnasiet

8

2019KS703
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Ulrika von Wachenfeldt

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-27 2019KS703  052

Begäran om startbesked för utredning om ombyggnad av köket på 
Hulebäcksgymnasiet

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2019 i § 308 att vissa investeringsprojekt 
kräver beviljande av startbesked. 

Enligt rad 410 i investeringsbudget/plan 2020-2024 finns medel avsatta för ombyggnad 
av köket på Hulebäcksgymnasiet. För projektet är totalt 10 000 tkr avsatt. 

Hulebäcksgymnasiets kök är i stort behov av ombyggnad. Köket tillagar fler portioner än 
det ursprungligen var byggt för. Det medför att köket är underdimensionerat och att 
logistiken inte är optimal. För att hantera problemet med fler portioner än ursprungligen 
planerat har köket utökat utrustningen, vilket i sin tur har lett till att ventilation och 
elanläggningen inte är tillräcklig. 

Nya kyl- och frysrum måste byggas då befintliga är uttjänta. Dessutom är den s.k. 
tunneldiskmaskinen i behov utbyte. Det saknas även tillräckligt med förvarings- och 
personalutrymmen. Ytskikt och dörrar i köket är utslitna och behöver bytas ut. 

I ett första steg begärs startbesked för att kunna utreda och planera hur och när projektet 
lämpligast kan genomföras för att uppnå minsta möjliga störning för verksamheten. 
Utredningen omfattar även analys av projektets omfattning samt framtagande av kalkyl 
för projektering och genomförande av projektet. Utredningen är en förutsättning för det 
fortsatta arbetet med ombyggnaden. Kostnaden för utredning, planering av arbetsgång 
samt framtagande av kalkylunderlag för ombyggnad av köket på Hulebäcksgymnasiet 
beräknas till 300 tkr.

Utredningen planeras att utföras av projektledare på fastighetsfunktionen i samarbete med 
måltidsservice och Hulebäcksgymnasiet. 

Enligt plan ska utredningen påbörjas i december 2019. Utredningen planeras vara klar i 
maj 2020. 

Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen efter genomförd utredning med 
eventuell begäran om startbesked för ombyggnation.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för utredning, planering av arbetsgång samt 
framtagande av kalkylunderlag för ombyggnad av köket på Hulebäcksgymnasiet. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med startbesked för fortsatt 
arbete.

Per-Arne Larsson
Sektorschef Maria Hamrehjelm

Funktionschef
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Begäran om startbesked för upprustning av 
gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning vid 

Hulebäcksgymnasiet

9

2019KS704
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Ulrika von Wachenfeldt

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-27 2019KS704  052

Begäran om startbesked för utredning och projektering för 
upprustning av gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning vid 
Hulebäcksgymnasiet

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2019 i § 308 att vissa investeringsprojekt 
kräver beviljande av startbesked. 

Enligt rad 442 i investeringsbudget/plan 2020-2024 finns medel avsatta för upprustning 
av Hulebäcksgymnasiets gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning. För projektet är totalt 
5000 tkr avsatt. 

Startbeskedet omfattar utredning för utformning av markytorna, framtagande av kalkyl 
samt projektering till förfrågningsunderlag. Kostnaden för utredning gällande utformning 
av markytorna, framtagande av kalkylunderlag samt projektering till 
förfrågningsunderlag för upprustning av gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning vid 
Hulebäcksgymnasiet beräknas till 350 tkr.

Hulebäcksgymnasiets atriumgårdar med kringliggande ytor mot Mölndalsån är i stort 
behov av upprustning. Ytorna har betydande marksättningar vilket påverkar 
dagvattensystem, ledningar i mark samt ytskikt. Om upprustningen inte genomförs kan 
det bl. a. orsaka fuktskador på byggnaden och fortsatta marksättningsproblem. 

Projektet omfattar åtgärder såsom justering av marknivåer, nytt dagvattensystem, 
eventuellt ny fjärrvärmekulvert samt ny markbeläggning på atriumgårdar och 
cykelparkering vid brofästet. Projektet omfattar även utbyte och komplettering av 
belysningsstolpar samt komplettering av fasadbelysning för Hulebäcksgymnasiet. Genom 
förbättrad belysning skapas också en tryggare miljö.

Projektet kommer att ledas av projektledare på fastighetsfunktionen. Arbetet samordnas 
med sektor samhällsbyggnads projekt för Mölnlycke dagvattenpark. 
Utformning/gestaltning av atriumgårdarna och cykelparkering sker i samråd med 
Hulebäcksgymnasiet. 

Enligt plan ska utredning och projektering påbörjas i december 2019. Arbetena planeras 
vara färdigställda under 2021. 

Page 49 of 60



Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för utredning gällande utformning av markytorna, 
framtagande av kalkylunderlag samt projektering till förfrågningsunderlag för 
upprustning av gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning vid Hulebäcksgymnasiet.

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med startbesked för fortsatt 
arbete.

Per-Arne Larsson
Sektorschef Maria Hamrehjelm

Funktionschef
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Begäran om startbesked för utredning och 
projektering för ombyggnad av uteplats vid 

kulturhuset i Mölnlycke

10

2019KS705
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Ulrika von Wachenfeldt

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-27 2019KS705  052

Begäran om startbesked för utredning och projektering för 
ombyggnad av uteplats vid kulturhuset i Mölnlycke

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2019 i § 308 att vissa investeringsprojekt 
kräver beviljande av startbesked. 

Enligt rad 441 i investeringsbudget/plan 2020-2024 finns medel avsatta för ombyggnad 
av uteplats vid kulturhuset i Mölnlycke. För projektet är totalt 800 tkr avsatt. 

Startbeskedet omfattar utredning för att ta fram förslag till utformning/gestaltning av 
ombyggnation av uteplats samt att ta fram en kalkyl utifrån framtagen skiss. Dessutom 
ska projektering till förfrågningsunderlag genomföras. Kostnaden för utredning gällande 
utformning/gestaltning, projektering till förfrågningsunderlag samt framtagande av 
kalkylunderlag för ombyggnad av uteplats vid kulturhuset i Mölnlycke beräknas till 250 
tkr.

Sektor samhällsbyggnad planerar för förbättring av promenadstråket längs med 
Mölndalsån genom projektet Mölnlycke Dagvattenpark. I detta projekt ska även 
gångstråket mellan Mölnlycke torg och ”Kulturhusudden” öppnas upp. Kulturhusets 
befintliga uteplats mot väster planeras då att byggas om för att öppna upp mot detta stråk. 

Om projektet inte genomförs kommer uteplatsen vid kulturhuset vara avskärmad mot 
planerat stråk.

Utredningen kommer att ledas av projektledare på fastighetsfunktionen. Arbetet 
samordnas med sektor samhällsbyggnads projekt för Mölnlycke dagvattenpark. 
Utformning/gestaltning av uteplatsen sker i samråd med sektorn för utbildning och kultur. 

Enligt plan ska utredning och projektering påbörjas i december 2019. 

Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen efter genomförd utredning med 
eventuell begäran om startbesked för ombyggnation.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för utredning gällande utformning/gestaltning, 
projektering till förfrågningsunderlag samt framtagande av kalkylunderlag för 
ombyggnad av uteplats vid kulturhuset i Mölnlycke. 
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Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med startbesked för fortsatt 
arbete.

Per-Arne Larsson
Sektorschef Maria Hamrehjelm

Funktionschef
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Begäran om startbesked för utredning inför 
ventilationsåtgärder i kommunhuset

11

2019KS706
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Ulrika von Wachenfeldt

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-27 2019KS706  052

Begäran om startbesked för utredning inför ventilationsåtgärder i 
kommunhuset

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2019 i § 308 att vissa investeringsprojekt 
kräver beviljande av startbesked. 

Enligt rad 444 i investeringsbudget/plan 2020-2024 finns medel avsatta för 
ventilationsåtgärder i kommunhuset. För projektet är totalt 6000 tkr avsatt. 

I ett första steg begärs startbesked för att kunna utreda och planera arbetsgången för 
genomförande av projektet med minsta möjliga störning och utflyttning av personal. 
Dessutom ska ytterligare kalkylunderlag tas fram som underlag för beslut om exempelvis 
kyla av kontorsrum, i likhet med hus B, kommunhuset. Kostnaden för utredning, 
planering av arbetsgång samt framtagande av kalkylunderlag för ventilationsåtgärder i 
kommunhuset beräknas till 400 tkr.

Utredningen är en förutsättning för det fortsatta arbetet med ventilationsförbättringar i 
kommunhuset.

Projektet omfattar ett komplett utbyte av ventilationsaggregat som försörjer 
kommunhuset med ventilation, samt översyn av funktionen av ventilationen i exempelvis 
konferensutrymmen. Projektet påverkas delvis av önskemålet om aktivitetsbaserade 
arbetsplatser, vilket måste beaktas i den fortsatta projekteringen.

Utredningen kommer att ledas av projektledare på fastighetsfunktionen. Avstämning 
planeras ske kontinuerligt med kommunhusets rumsgrupp samt med fackliga 
representanter.

Enligt plan ska utredning ske januari-maj 2020. 

Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen efter genomförd utredning med 
eventuell begäran om startbesked för ombyggnation.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för utredning, planering av arbetsgång samt 
framtagande av kalkylunderlag för ventilationsåtgärder i kommunhuset. 
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Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med startbesked för fortsatt 
arbete.

Per-Arne Larsson
Sektorschef Maria Hamrehjelm

Funktionschef
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Inrättande av arbetsgrupp för 
kollektivtrafikfrågor samt val av ledamöter

12

2019KS713
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Arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor

Kommunstyrelsen föreslås inrätta en arbetsgrupp som tar fram förslag på 
utformning av kollektivtrafiken i och genom Härryda kommun, så att 
kommunen kan förmedla ett samlat förslag till Västtrafik. Arbetsgruppen 
ska se över kollektivtrafiken inklusive skolskjuts i kommunen och arbeta 
fram förslaget tillsammans med berörda delar av förvaltningen och 
näringslivet. 

Arbetsgruppen föreslås bestå av en representant från samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige.

Sammanträdesarvode utbetalas till arbetsgruppens representanter 
motsvarande timarvodet för en arbetsgrupp i en fast beredning enligt 
arvodesreglementet.

Arbetsgruppens ordförande arvoderas enligt punkt 2.7 i arvodesreglementet 
- ”Ordföranden i en arbetsgrupp inom en beredning utbetalas utöver 
sammanträdesarvode ett engångsbelopp som utbetalas i samband med 
arbetsgruppens entledigande”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen inrättar en arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor med 
tidsbegränsat uppdrag att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken ska 
utformas i Härryda kommun. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen 
senast i april 2020. 

Kommunstyrelsen utser följande till ledamöter samt ordförande i 
arbetsgruppen (NAMN ordförande), (NAMN), (NAMN), (NAMN), 
(NAMN), (NAMN), (NAMN), (NAMN), (NAMN) och (NAMN).

Kommunstyrelsen beslutar att arbetsgruppen äger rätt att adjungera 
ytterligare personer med närvaro- och yttranderätt, arbetsgruppen 
sammanträder på dag och tid som arbetsgruppen bestämmer samt att 
arbetsgruppen har tillgång till administrativt stöd. 

Per Vorberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Val av representant till Brottsförebyggande 
rådet för genomförande av uppdrag om 

upplevd trygghet

13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§318

Upplevd trygghet

Peter Arvidsson (SD) initierar ett ärende om upplevd trygghet och föreslår att 
kommunstyrelsen utser en parlamentarisk grupp, med uppdrag att under kommunstyrelsens 
styrning och samarbete med förvaltningen, senast 1:a februari redovisar förslag till åtgärder 
och genomförandeplan, med syfte att rejält öka den upplevda tryggheten avseende 
ordningsfrågor, i hela Härryda kommun.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i 
Härryda att i samarbete med förvaltningen arbeta fram förslag till åtgärder och 
genomförandeplan, med syfte att rejält öka den upplevda tryggheten i hela Härryda kommun. 
Uppdraget skall redovisas för kommunstyrelsen senast i maj 2020. Partier 
ur kommunstyrelsen som ej har representation i BRÅ får utse var sin representant ur 
kommunstyrelsen att ingå i BRÅ under tiden för arbetet.

Proposition
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt Brottsförebyggandet rådet (BRÅ) i Härryda att i samarbete med 
förvaltningen arbeta fram förslag till åtgärder och genomförandeplan, med syfte att rejält öka 
den upplevda tryggheten i hela Härryda kommun. Uppdraget skall redovisas för 
kommunstyrelsen senast i maj 2020. Partier ur kommunstyrelsen som ej har representation i 
BRÅ får utse var sin representant ur kommunstyrelsen att ingå i BRÅ under tiden för arbetet.

----------------------

Paragrafen är justerad
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