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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

Övriga närvarande Roger Nordman (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges ordförande) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (16:15-17:45 välfärdsnämndens 
ordförande) §§2-5 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Jeanette Vedin (Skanska AB) §§1-2 
Helmut Nitzsche (Skanska AB) §§1-2 
David Hermansson (GFS konsult) §§1-2 
Anna Sofia Wannerskog (planarkitekt) §§1-2 
Jenny Lööf (kommunikatör) §§1-5 
Kristina Englund (mark- och bostadschef) §§1-5, §§9-10 
Karl Falck (mark- och exploateringsingenjör) §§1-5 
Matilda Svenning (stadsarkitekt) §§3-4, §13 
Henrik Yngve (processledare trafik) §3 
Lovisa Gustafsson (projektledare trafikverksamheten) §3 
Therese Axenborg (planarkitekt) §4 
Karin Dahl (kommunikatör) 
Fredrik Weijrot (trafikchef) 
Hanna Gahnström (platsutvecklare näringsliv) §3 
Peter Wallentin (plan- och byggchef) §4 
Anders Lagerqvist (IT-chef) §§9-12 

  
Utses att justera David Dinsdale 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-01-15   13:00 
  
Protokollet omfattar §§1-5, §§9-32 
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ÄRENDELISTA 

§ 1 Fastställande av föredragningslistan 
§ 2 Information från Skanska gällande byggnation av skola vid Furuhäll/Djupedal 
§ 3 Information om broar och bryggor inför Mölnlycke dagvattenpark etapp 2 
§ 4 Information om detaljplan för Landvetter centrum, kvarter 4 och 5 
§ 5 Information om samarbete med Chalmers om markanvisningstävling 

§ 9 Behandling av återremiterat ärende: Godkännande av stadsbyggnadsstudie för 
Mölnlycke centrum 

§ 10 Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4 
§ 11 Avsiktsförklaring med KB Myran gällande gymnastik- och trampolinhall 
§ 12 Begäran om startbesked för investeringar IT-infrastruktur 

§ 13 Uppdrag ur budget 2019 - utredning "Snygga till området kring Mölndalsån i 
Mölnlycke entré" 

§ 14 Kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd och tillsyn enligt 
alkohollag (2010:1622) 

§ 15 Kommunal avtalssamverkan avseende tobakstillstånd enligt lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter 

§ 16 Kommunal avtalssamverkan avseende tillsyn av tobak enligt lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter och av folköl enligt alkohollagen (2010:1622) 

§ 17 Motion om barnskötare som vikarier på förskollärartjänsten 
§ 18 Justering av villkor för bidrag till projektet Hindås Hoppbackar 
§ 19 Värdeöverföring från Förbo AB 
§ 20 Kompetensutveckling 2020 
§ 21 Partistöd 2020 
§ 22 Val av ledamot för sportpartiet till arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor 

§ 23 Val av representant för sportpartiet till Brottsförebyggande rådet för genomförande 
av uppdrag om upplevd trygghet 

§ 24 Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2019 
§ 25 Delgivning av protokoll från råd 2019 
§ 26 Statistiska uppgifter per september 2019 
§ 27 Delgivningar 2019 
§ 28 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2019 
§ 29 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2019 
§ 30 Anmälan av delegationsbeslut för sektorn för samhällsbyggnad 2019 
§ 31 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2019 

§ 32 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, 
Personal, Ekonomi och upphandling 2019 
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§1 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Nytt informationsärende om samarbete med Chalmers om markanvisningstävling. Tas upp 
som ärende 5.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§2 
Information från Skanska gällande byggnation av skola vid 
Furuhäll/Djupedal 
 
Jeanette Vedin och Helmut Nitzsche från Skanska AB samt David Hermansson från GFS 
konsult informerar om förstudien på del av Hulebäck 1:34 som omfattar geoteknisk 
undersökning, miljöutredning, trafikutredning och naturvärdesinventering. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§3 
Information om broar och bryggor inför Mölnlycke dagvattenpark etapp 2 
 
Matilda Svenning, stadsarkitekt, och Henrik Yngve, processledare trafik, informerar om syftet 
med broar och bryggor som en del i stadsutvecklingen för Mölnlycke. Utbyggnaden av broar, 
bryggor och gångstråk längs Mölndalsån ingår i etapp 2 för investeringsprojekt kopplade till 
Mölnlycke dagvattenpark. Ärendet om startbesked för investeringsprojekt kopplade till 
Mölnlycke dagvattenpark etapp 2, behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 6 
februari 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 4        Dnr 2016KS299 

Information om detaljplan för Landvetter centrum, kvarter 4 och 5  

  
Therese Axenborg, planarkitekt, informerar om arbetet med att upprätta ny detaljplan för 
Landvetter centrum, kvarter 4 och 5. Syftet med detaljplanen är att fortsätta utveckla 
Landvetter centrum genom att möjliggöra nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler 
liksom nya parkeringar, offentliga platser och trafiklösningar. Arbetet är i ett inledande skede 
och samordning kommer ske med kommande stadsbyggnadsstudie för Landvetter. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§5 
Information om samarbete med Chalmers om markanvisningstävling 
 
Kristina Englund, mark- och bostadschef, informerar om samarbetet med Chalmers gällande 
markanvisningstävling. Härryda kommun är part i ansökan om medfinansiering som tas fram 
av forskarna inom Chalmers och kommer att vara arrangör av tävlingarna om medfinansiering 
beviljas. Ansökan kommer att göras hos FORMAS ett forskningsråd för hållbar utveckling, 
och inte hos Vinnova som omnämnts i tidigare skede. Detta på grund av att FORMAS 
överensstämmer bättre med projektets syfte och inriktning. 
 
Den 24 oktober 2019 § 283 beslutade kommunstyrelsen att ingå samarbete med Chalmers, 
genom godkännande av avsiktsförklaring om att delta i forskningsprojekt om 
markanvisningstävlingar.   
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 9        Dnr 2017KS579 

Behandling av återremiterat ärende: Godkännande av 
stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum  

  
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar beslutade 
kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148 om genomförande av en fördjupad 
stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå av Mölnlyckes centrala delar, med särskilt fokus på 
attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Arbetet innefattade även fördjupade 
utredningar i tidigt skede. Tillägg till uppdraget har skett i budget för 2018 och 2019 gällande 
ökad politisk involvering, utredning av parkeringsfrågan samt inriktningsbeslut och fortsatt 
arbete. 
 
I rapport ”Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum” (2019) sammanfattas slutsatser och rekommendationer och de övergripande 
strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, mobilitet 
och parkering samt handel- och stadsliv. 
 
Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter strategier för att Mölnlycke centrum 
ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och livskraftigt centrum, som lockar till möten – en 
småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av stärkt regional 
konkurrenskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv lösning på 
parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med kvalitativa grönytor och 
mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, bör gå i denna 
riktning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 § 136 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att ställa ut stadsbyggnadsstudien 
innan ärendet avgörs. Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2019 § 326 att uppdra åt 
förvaltningen att ställa ut stadsbyggnadsstudien i enlighet med återremissen från 
kommunfullmäktige. 
 
Allmänheten har kunnat ta del av stadsbyggnadsstudie med tillhörande utredningar under 
perioden 29 november–13 december 2019 i Mölnlycke kulturhus och i kommunhusets 
reception. Vid tre tillfällen fanns tjänstemän från sektorn för samhällsbyggnad på plats i 
Mölnlycke Kulturhus för att samtala och svara på frågor från allmänheten. Information om 
stadsbyggnadsstudien presenterades för invånarna på evenemanget ”Ljus i Gränden” den 28 
november 2019 i Gunnar Runfors gränd i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med samtliga 
utredningar har också funnits tillgängliga på kommunens hemsida från och med den 1 oktober 
2019. 
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Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 december 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar mål och strategier redovisade i ”Vi möts i Mölnlycke. 
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum” som inriktning för pågående 
och framtida projekt inom Mölnlycke centrum. 
 
Kommunfullmäktige anser uppdragen om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum i 
budget för 2017 och 2018 genomförda och därmed avslutade. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 10        Dnr 2019KS639 

Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4  

  
Härryda kommun har mottagit intresseanmälan gällande förskoletomten på del av 
Landvetters-Backa 1:4 från Jensen Education AB. Intresseanmälan gäller att bedriva 
förskoleverksamhet i kommunen genom byggnation av en ny förskola. Jensen Education AB 
samarbetar med byggbolaget Turako AB vilka avser att uppföra en ny förskola för att därefter 
hyra ut lokalerna till Jensen Education AB. Omfattningen av verksamheten är planerad till ca 
100 barn när den är fullt utbyggd. 
 
I Strategisk plan 2019-2022, som antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2019 § 46, lyfts 
vikten av att fler utförare ges möjlighet att bygga, äga och driva förskolor i kommunen. 
Jensen Education AB:s initiativ stämmer väl överens med viljeinriktningen i den strategiska 
planen. 
 
Intresseanmälan, försäljningen och byggnation av skoltomten är hanterad av sektorn för 
samhällsbyggnad med avstämning hos sektorn för utbildning och kultur samt förvaltningens 
grupp för lokalresursplanering. Med stöd av aktuella befolkningsprognoser gör förvaltningen 
bedömningen att det ur ett behovsperspektiv inte finns ett omedelbart framtida behov av en ny 
förskola i Landvetter. Förvaltningen bedömer löpande behovet av kommunala förskoleplatser 
och lokaler och avser att reglera antalet kommunala förskoleplatser beroende på hur många 
barn/föräldrar som väljer den privata utföraren då de startat sin verksamhet. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Härryda 
kommun och Turako Skolfastighet 17 AB, dotterbolag till Turako AB, avseende försäljning 
av del av Landvetters-Backa 1:4. Markområdet ligger inom detaljplanen för Landvetters-
Backa Östra och uppmäter cirka 7 390 kvm. Köpeskillingen uppgår till 2 000 000 kronor. 
Köpeskillingen är baserad på värdering gjord av en oberoende värderare med ett uppskattat 
försäljningspris om 2000 kronor/kvm bruttoarea. Turako Skolfastighet 17 AB har för avsikt 
att uppföra en förskola om 1000 kvm. Enligt detaljplanen är det möjligt att bebygga 
fastigheten med 1400 kvm bruttoarea. I det fall Turako Skolfastigheter 17 AB bygger en 
större förskola än vad köpeskillingen baseras på ska en tilläggsköpeskilling erläggas. 
 
Avtalet blir giltigt under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige genom beslut 
som vinner laga kraft, att Turako Skolfastighet 17 AB har ett giltigt hyresavtal med Jensen 
Education AB samt att bygglov beviljas för förskoleverksamheten. Samtliga av dessa villkor 
ska vara uppfyllda senast den 30 juni 2021. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 10 oktober 2019. 
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Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och Turako Skolfastighet 17 AB enligt 
föreliggande förslag samt att kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner marköverlåtelseavtalet, uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
bostadschef att underteckna marköverlåtelseavtalet. 
 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
marköverlåtelseavtalet mellan Härryda Kommun och Turako Skolfastighet 17 AB. Detta med 
motiveringen att det för närvarande inte finns något behov av fler förskoleplatser. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik 
Lindes yrkanden. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.  
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
Per Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista.  
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och Turako 
Skolfastighet 17 AB enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att underteckna 
marköverlåtelseavtalet. 
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Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) Robert Langholz (S) 
och Roland Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-09

Voteringslista: § 10
Ärende: Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4,  2019KS639

Bilaga 1. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Resultat 9 4 0
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§ 11        Dnr 2019KS482 

Avsiktsförklaring med KB Myran gällande gymnastik- och trampolinhall  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 i § 122 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att fatta beslut om placering för gymnastik- och trampolinhall. Utifrån uppdraget 
skulle en översyn genomföras gällande att placera gymnastik- och trampolinhallen i 
Wallenstams lokaler i området Mölnlycke fabriker. Utifrån resultatet av översynen skulle 
avtal undertecknas. 
 
Översyn är genomförd och utifrån den föreslås att Härryda kommun ingår en 
avsiktsförklaring med KB Myran som ägs av Wallenstam AB. Kommunen har för avsikt att 
köpa gymnastik- och trampolinhallen som Wallenstam uppför samt hyra omklädningsrum och 
kanslilokaler i direkt anslutning till hallarna. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till avsiktsförklaring mellan Härryda kommun och KB 
Myran gällande gymnastik- och trampolinhall. 
 
Avsiktsförklaringen är endast avsedd att utgöra underlag för vidare förhandlingar mellan 
parterna och är inte avsedd att utgöra något bindande avtal om överlåtelse eller förhyrning. 
Färdiga avtal för beslut i kommunfullmäktige ska vara klara under kvartal 1, 2020 
 
Tillträde ska enligt avsiktsförklaringen ske den 1 juli 2021. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 18 december 
2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner beslut om placering av gymnastik- och trampolinhall i 
Wallenstams lokaler i området Mölnlycke fabriker. 
 
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring mellan Härryda kommun och KB Myran 
gällande gymnastik- och trampolinhall enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna avsiktsförklaringen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 12        Dnr 2019KS761 

Begäran om startbesked för investeringar IT-infrastruktur  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2019 i § 308 att vissa investeringsprojekt kräver 
beviljande av startbesked. 
 
I investeringsbudget/plan 2020-2024 finns 6720 tkr avsatta för IT-infrastruktur för 2020 (se 
rad 448). IT-funktionen begär startbesked för IT-investeringar gällande följande fem 
områden; nätverksswitchar, accesspunkter, server och lagring, identitetslösning samt 
backuplösning. Totalt beräknas åtgärderna kosta 4420 tkr. 
 
Förvaltningen avser att återkomma med ärende om förslag till beslut om startbesked om 
ytterligare behov av IT-investeringar uppkommer. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 28 november 
2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för IT-investeringar gällande följande fem områden; 
nätverksswitchar, accesspunkter, server och lagring, identitetslösning samt backuplösning. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 13        Dnr 2019KS26 

Uppdrag ur budget 2019 - utredning "Snygga till området kring 
Mölndalsån i Mölnlycke entré"  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119 i samband med fastställande av budget 
2019 att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur Mölnlycke entré kan göras i ordning så att 
det ser trevligt ut och det blir en naturlig koppling mellan Mölnlycke centrum via Mölnlycke 
entré till Rådasjön och Råda säteri. 
 
Det finns flera projekt under pågående planering som ligger i anslutning till Mölndalsån och 
Sätervägen som innehåller åtgärder som påverkar gestaltningen på platsen. 
 
Sammantaget är förvaltningens bedömning att de åtgärder som ligger inom ramen för 
planerade projekt på ett betydande sätt kan utveckla de fysiska förhållandena vid Mölnlycke 
entré. I sammanhanget ska dock understrykas att åtgärderna i de olika projekten är beroende 
av att kommunstyrelsen beviljar startbesked för genomförandet. För projektet gällande 
kapacitetsåtgärder vid cirkulationen vid Råda stock kommer förvaltningen att söka 
startbesked vid senare tillfälle. 
 
Förvaltningen har gjort en utredning och för en mer utförlig beskrivning av de planerade och 
föreslagna framtida åtgärderna. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 12 november 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget, gällande att utreda hur området kring Mölndalsån 
i Mölnlycke entré kan göras i ordning, är genomfört och därmed avslutat. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 14        Dnr 2019KS744 

Kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd och tillsyn 
enligt alkohollag (2010:1622)  

  
Verksamheten med handläggning och tillsyn av serveringstillstånd är relativt liten och det 
som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens inom området står inte i proportion till 
antalet ärenden i kommunen. Verksamheten bedrivs av en anställd, varför handläggningen blir 
sårbar vid semestrar och annan frånvaro. 
 
Under 2019 har ny lagstiftning inom tobaksområdet trätt i kraft som innebär att nya uppgifter 
i form av tillståndsprövning för försäljning av tobak tillkommer till verksamheten på miljö 
och hälsoskydd, sektorn för samhällsbyggnad. Verksamheten är småskalig och 
ärendemängden står inte i proportion till de resurser som krävs för att utbilda och upprätthålla 
kompetens inom området. 
 
Som alternativ till att befintliga verksamheter tillförs resurser och eventuellt omorganiseras 
ser förvaltningen möjligheten för Härryda kommun att ingå samverkansavtal med Göteborgs 
Stad för utförandet av uppgifter enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. 
Tillståndsenheten, Göteborgs Stad, ställer sig positiv till ett samverkansavtal och redan i 
dagsläget utför de uppgifter åt sju andra kommuner i Göteborgsregionen. 
 
Förvaltningen bedömer att en samverkan med Göteborgs Stad leder till mer effektiv 
handläggning och service samt bättre nyttjande av kompetens och resurser. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 26 november 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Tillståndsenheten, Göteborgs stad och uppdrar till kommundirektören att underteckna avtalet 
under 2020. 
 
Kommunfullmäktige fastställer ny taxa gällande avgifter för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollag (2010:16:22) enligt föreliggande förslag. Taxan ska träda i kraft 1 mars 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för avgifter för serveringstillstånd och tillsyn 
enligt alkohollag, beslutad 23 april 2012 § 72, som dock tillämpas till och med 29 februari 
2020. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal beslutar kommunstyrelsen 
att delegera beslutanderätt inom ramen för avtalssamverkan, i enlighet med 
delegationsordning fr.o.m. 1 mars 2020 enligt föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 15        Dnr 2019KS789 

Kommunal avtalssamverkan avseende tobakstillstånd enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter  

  
Under 2019 har ny lagstiftning inom tobaksområdet trätt i kraft som innebär att nya uppgifter 
i form av tillståndsprövning för försäljning av tobak tillkommer till verksamheten på miljö- 
och hälsoskydd, sektorn för samhällsbyggnad. Enheten miljö- och hälsoskydd har till uppgift 
att utföra tillsyn av tobak och folköl för miljö- och bygglovsnämndens räkning. Den nya 
verksamheten med tillståndsprövning för försäljning av tobak är för närvarande 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 
 
Handläggningen för tobakstillstånd liknar den som genomförs för serveringstillstånd. Antalet 
nya ärenden i kommunen förväntas bli få per år och verksamhetens ärendemängd står inte i 
proportion till de resurser som krävs för att utbilda och upprätthålla kompetens inom området. 
 
Även verksamheten för serveringstillstånd och tillsyn, som bedrivs på sektorn för socialtjänst, 
är relativt liten och det som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens inom området 
står inte i proportion till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten bedrivs av en anställd, 
varför handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan frånvaro. 
 
Som alternativ till att befintliga verksamheter tillförs resurser och eventuellt omorganiseras 
ser förvaltningen möjligheten för Härryda kommun att ingå samverkansavtal med Göteborgs 
Stad för utförandet av uppgifter enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. 
Tillståndsenheten, Göteborgs Stad, ställer sig positiv till ett samverkansavtal och redan i 
dagsläget utför de uppgifter åt sju andra kommuner i Göteborgsregionen. 
 
Förvaltningen bedömer att en samverkan med Göteborgs Stad leder till mer effektiv 
handläggning och service samt bättre nyttjande av kompetens och resurser. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 5 december 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Tillståndsenheten, Göteborgs stad och uppdrar till kommundirektören att underteckna avtalet 
under 2020. 
 
Kommunfullmäktige fastställer ny taxa gällande avgifter för tillstånd till försäljning av tobak 
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enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter enligt föreliggande förslag. Taxan 
ska träda i kraft 1 mars 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för Härryda kommuns prövning och tillsyn 
enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), beslutad 19 september 2019 § 
113, som dock tillämpas till och med 29 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal beslutar kommunstyrelsen 
att delegera beslutanderätt inom ramen för avtalssamverkan, i enlighet med 
delegationsordning fr.o.m. 1 mars 2020 enligt föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 16        Dnr 2019KS802 

Kommunal avtalssamverkan avseende tillsyn av tobak enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och av folköl enligt 
alkohollagen (2010:1622)  

  
Under 2019 har ny lagstiftning inom tobaksområdet trätt i kraft som innebär att nya uppgifter 
i form av tillståndsprövning för försäljning av tobak tillkommer till verksamheten på miljö- 
och hälsoskydd, sektorn för samhällsbyggnad. Enheten miljö- och hälsoskydd har till uppgift 
att utföra tillsyn av tobak och folköl för miljö- och bygglovsnämndens räkning. Den nya 
verksamheten med tillståndsprövning för försäljning av tobak är för närvarande 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 
 
Handläggningen för tobakstillstånd liknar den som genomförs för serveringstillstånd. Antalet 
nya ärenden i kommunen förväntas bli få per år och verksamhetens ärendemängd står inte i 
proportion till de resurser som krävs för att utbilda och upprätthålla kompetens inom området. 
 
Även verksamheten för serveringstillstånd och tillsyn, som bedrivs på sektorn för socialtjänst, 
är relativt liten och det som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens inom området 
står inte i proportion till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten bedrivs av en anställd, 
varför handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan frånvaro. 
 
Som alternativ till att befintliga verksamheter tillförs resurser och eventuellt omorganiseras 
ser förvaltningen möjligheten för Härryda kommun att ingå samverkansavtal med Göteborgs 
Stad för utförandet av uppgifter enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. 
Tillståndsenheten, Göteborgs Stad, ställer sig positiv till ett samverkansavtal och redan i 
dagsläget utför de uppgifter åt sju andra kommuner i Göteborgsregionen. 
 
Förvaltningen bedömer att en samverkan med Göteborgs Stad leder till mer effektiv 
handläggning och service samt bättre nyttjande av kompetens och resurser. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 10 december 2019. 
 
Miljö- och bygglovsnämnden behandlade ärendet den 11 december 2019 § 153. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med miljö- och 
bygglovsnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om samverkan alkohol och tobak med 
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Tillståndsenheten, Göteborgs stad och uppdrar åt kommundirektören att underteckna avtalet 
under 2020. 
 
Kommunfullmäktige fastställer ny taxa gällande avgifter för tillsyn av tobak enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Taxan ska träda i kraft 1 mars 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för Härryda kommuns prövning och tillsyn 
enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), beslutad 19 september 2019 § 
113, som dock tillämpas till och med 29 februari 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ny taxa gällande avgifter för tillsyn av folköl enligt 
alkohollagen (2010:1622). Taxan ska träda i kraft 1 mars 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622), beslutad 12 december 2019 § 174, som dock tillämpas till och med 
29 februari 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 17        Dnr 2019KS305 

Motion om barnskötare som vikarier på förskollärartjänsten  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 105 att till välfärdsnämnden remittera en 
motion från Patrik Linde (S), Monica Bengtsson (S) och Siw Hallbert (S) om barnskötare som 
vikarier på förskollärartjänster. Motionärerna yrkar på att Härryda kommun anställer 
tillsvidareanställda barnskötare som vikarier när det saknas sökande med 
förskollärarutbildning till vakanta förskollärartjänster. 
 
Enligt 2 kap. § 10 skollagen (2010:800) beslutar rektor på förskolan om enhetens organisation 
och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens olika förutsättningar och 
behov. Detta innefattar även att besluta om personalorganisationen på förskolan. 
 
I Härryda kommun finns sedan 2014 ett beslut om möjligheten att ge ett tidsbegränsat 
lönetillägg på 800 kronor i månaden till tillsvidareanställda barnskötare. Lönetillägget kan ges 
till en barnskötare som får ett utökat ansvar då det fattas behöriga förskollärare på den 
aktuella avdelningen. Förvaltningen bedömer att det redan idag finns en möjlighet för rektorer 
att ge en barnskötare ett utökat ansvar samt ett lönetillägg under en tidsbegränsad period när 
det fattas behöriga förskollärare i arbetslaget. Förvaltningen bedömer vidare att rektorn enligt 
skollagen ska fatta beslut om personalorganisationen på förskolan. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 23 oktober 2019. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 4 december 2019 § 304. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad 23 
oktober 2019 från sektorn för utbildning och kultur. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 18        Dnr 2019KS680 

Justering av villkor för bidrag till projektet Hindås Hoppbackar  

  
Kommunfullmäktige beviljade den 13 november 2017 § 185 bidrag på 900 000 kronor till 
projektet Hindås Hoppbackar som bedrivs av Erik Boströms stiftelse, under förutsättning att 
bidrag från Jordbruksverket beviljas för finansiering. 
  
Bidraget har betalats ut av kommunen till bankkonto men får inte disponeras utan 
Jordbruksverkets medverkan. 
  
Då det beräknade bidraget ersatts av annan finansiering ansöker stiftelsen om att villkoret om 
Jordbruksverkets finansiering för att utnyttja bidraget tas bort. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 14 november 
2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige upphäver villkoret att Jordbruksverkets medverkan till finansiering är en 
förutsättning för bidraget. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 19        Dnr 2019KS766 

Värdeöverföring från Förbo AB  

  
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 9 oktober 2019 behandlat frågan om 
utdelning i Förbo AB till ägarkommunerna. 
 
Ägarrådet har lyft möjligheten att tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL, för att bereda ägarkommunerna en 
högre utdelning. Undantaget gör det möjligt att dela ut hela överskottet som uppkommit under 
föregående räkenskapsår, förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom ramen 
för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social 
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett 
särskilt ansvar. 
 
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 62 mkr för 2019, bolagets soliditet och vad som 
kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2019 på 20 mkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna 
utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt ovan nämnda 
undantag. Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna 
om skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 
aktiebolagslagen (2005:551). Inför bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av 
underlag i form av årsredovisning med fastställt bokslut för 2019. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 28 november 2019. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mkr. Detta i den mån sådan 
utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Utdelningen sker med hänvisning till 
5 § 1 lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för 
åtgärder inom ramen för bostadssociala ändamål. 
 
Leo Welter (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie 
eller extra bolagsstämma rösta emot en utdelning. 
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Robert Langholz (S) yrkar ett tillägg till Per Vorbergs yrkande "att det redovisas specifikt 
inom vilka bostadssociala ändamål pengarna används och att det återrapporteras till 
kommunstyrelsen". 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs, Leo Welters 
och Patrik Lindes yrkanden. Om kommunstyrelsen beslutar att bifalla Per Vorbergs yrkande 
kommer ordföranden ställa proposition på Robert Langholz tilläggsyrkande. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs, Leo Welters och Patrik Lindes yrkanden finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.  
  
Votering begäres. 
 
Ordföranden meddelar att Per Vorbergs förslag är huvudförslag. 
 
Motförslag 
Efter ställd proposition på Leo Welters och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat att Patrik Lindes yrkande ska vara motförslag i huvudvoteringen. 
  
Huvudvotering 
Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs yrkande röstar Ja. 
Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 8 ledamöter 
röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista.  
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.  
 
Robert Langholz tilläggsyrkande 
Efter ställd proposition på Robert Langholz tilläggsyrkande finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.  
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som avslår tilläggsyrkandet 
röstar Ja. Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar Nej. Voteringen utfaller så att 8 ledamöter 
röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 3 voteringslista.  
 
Kommunstyrelsen har således beslutat avslå tilläggsyrkandet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) Robert Langholz (S) 
och Roland Jonsson (MP). 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mkr. Detta i den mån sådan 
utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Utdelningen sker med hänvisning till 
5 § 1 lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för 
åtgärder inom ramen för bostadssociala ändamål. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) Robert Langholz (S), 
Roland Jonsson (MP) och Leo Welter (SD). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-09

Voteringslista: § 19
Ärende: Värdeöverföring från Förbo AB,  2019KS766

Bilaga 2. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Resultat 8 5 0

Bilaga 3. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Resultat 8 5 0
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§ 20        Dnr 2019KS763 

Kompetensutveckling 2020  

  
I budget 2020 har kommunfullmäktige avsatt en pott om fem miljoner kronor till 
kompetensutveckling för centrala kommunstrategiska satsningar. Förvaltningen har sektorsvis 
berett en plan för strategisk kompetensförsörjning som ligger till grund för de 
kompetensutvecklingssatsningar sektorerna vill göra 2020. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den  4 december 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fördela medel till kompetensutveckling 2020 enligt 
föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 21        Dnr 2019KS784 

Partistöd 2020  

  
Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2018 i § 29 reglemente för partistöd i Härryda 
kommun. 
 
Av bestämmelserna framgår att partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 80 % av ett 
prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 40 % av ett prisbasbelopp 
per mandat och år. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
fullmäktige. 
 
En förutsättning för erhållande av partistöd är att partiet senast den 30 juni året före det år som 
partistödet avser, lämnat en skriftlig redovisning som visar att föregående års partistöd har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
 
Av de partier som erhållit partistöd för 2018 har Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Sportpartiet, 
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Kommunpartiet inkommit med redovisning och 
granskningsintyg inom föreskriven tid. Partistödet för 2020 föreslås därför betalas ut i 
enlighet med gällande reglemente till nämnda partier. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 4 december 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2020 ska betalas ut till Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Sportpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Kommunpartiet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 22        Dnr 2018KS786 

Val av ledamot för sportpartiet till arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor  

  
Kommunstyrelsen inrättade en arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor den 5 december 2019 § 
372 samt utsåg ledamöter till arbetsgruppen. Vid valet saknades förslag på representant för 
sportpartiet. Sportpartiet föreslår nu Lennart Winqvist till ledamot i arbetsgruppen för 
kollektivtrafikfrågor. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Lennart Winqvist (SP) till ledamot i arbetsgruppen för 
kollektivtrafikfrågor. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 23        Dnr 2018KS786 

Val av representant för sportpartiet till Brottsförebyggande rådet för 
genomförande av uppdrag om upplevd trygghet  

  
Den 5 december 2019 § 373 utsåg kommunstyrelsen representanter till Brottsförebyggande 
rådet för genomförande av särskilt uppdrag om upplevd trygghet. Vid valet saknades förslag 
på representant för sportpartiet. Sportpartiet föreslår nu Martin Tengfjord (SP) till 
representant i Brottsförebyggande rådet för genomförande av uppdrag om upplevd trygghet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Martin Tengfjord (SP) till representant i Brottsförebyggande rådet för 
genomförande av uppdrag om upplevd trygghet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 24        Dnr 2019KS81 

Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2019  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
 
- Ansökan om kommunal borgen från Pixbo Tennisklubb, 
- synpunkter från Mölndalsåns vattenråd gällande byggnation av överföringsledningar och 
pumpstationer vid Mölndalsån, 
- synpunkter från Mölndals Fiskeråd gällande byggnation av överföringsledningar och 
pumpstationer vid Mölndalsån, 
- svar angående mottagna synpunkter gällande byggnation av överföringsledningar och 
pumpstationer vid Mölndalsån. 
  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 25        Dnr 2019KS166 

Delgivning av protokoll från råd 2019  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
 
- Protokoll från Brottsförebyggande rådet den 22 januari 2019, 
- protokoll från Brottsförebyggande rådet den 8 april 2019, 
- protokoll från Brottsförebyggande rådet den 5 september 2019, 
- protokoll från Brottsförebyggande rådet den 18 november 2019, 
- protokoll från Pensionärsrådet den 14 oktober 2019, 
- protokoll från Pensionärsrådet den 3 december 2019, 
- protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor den 10 september 2019, 
- protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor den 26 november 2019, 
- protokoll från Rådet för idéburna organisationer den 3 december 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 26        Dnr 2019KS243 

Statistiska uppgifter per september 2019  

  
Kommunstyrelsen delges statistiska uppgifter per den 30 september 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 27        Dnr 2019KS3 

Delgivningar 2019  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
 
- Sammanställning av inkomna yttrande under samrådstiden för 
bostadsförsörjningsprogrammet, 
- inriktningsbeslut avseende Borås Stads arbete för snabb utbyggnad av ny järnväg mellan 
Borås-Göteborg, 
- beslut angående ansökan om delägarskap i Grefab från Härryda kommun, 
- delårsbokslut per den 31 augusti 2019 från Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 
- sammanträdestider 2020 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 
- samverkansavtal avseende utvecklingen av besöksnäringen i Göteborgsregionen mellan GR 
och Göteborg & Co, 
- åtgärdsplan 2020 för Härryda kommuns och Västra hälso- och sjukvårdsnämndens 
gemensamma folkhälsoarbete, 
- anteckningar från kommunstyrelsens uppsiktsplikt med Förbo AB den 21 november 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 28        Dnr 2019KS71 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2019  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för utbildning och 
kultur. Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 12 december 2019, 
föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 29        Dnr 2019KS95 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2019  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 12 december 2019, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 30        Dnr 2019KS57 

Anmälan av delegationsbeslut för sektorn för samhällsbyggnad 2019  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning 
över anmälda delegationsbeslut, daterad den 6 december 2019, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 31        Dnr 2019KS48 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2019  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 9 december 2019, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 32        Dnr 2019KS23 

Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: 
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2019  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: 
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling. Förteckning över anmälda 
delegationsbeslut, daterad den 16 december 2019, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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