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

Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) (kl. 16:30-21:00) §§36-37, §§42-83 
Wiwiann Niklasson (S) 
Åsa Garberg (V) (kl. 16:00-20:00) §§33-37, §§42-55 
Marie Strid (MP) 
Boris Leimar (SD) 
Anders Johansson (SD) 
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Övriga närvarande Roger Nordman (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges ordförande) 
§§33-37 
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) 
Martina Johansson (besöksnärningsutvecklare) §§33-34 
Fredrik Olsson (näringslivschef) §§33-34 
Fredrik Wejrot (trafikchef) §§33-37, §§42-61 
Anna Svensén Burgman (utredare) §35 
Emma Bäcklund (planarkitekt) §36 
Peter Wallentin (plan- och byggchef) §36, §§44-46 
Henrik Yngve (processledare trafik) §42 
Lovisa Gustafsson (projektledare trafik) §42 

  
Utses att justera Patrik Linde 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-02-17   08:00 
  
Protokollet omfattar §§33-37, §§42-83 
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ÄRENDELISTA 

§ 33 Fastställande av föredragningslistan 

§ 34 Information om Råda säteri - grafisk profil och lägesuppdatering för genomförandet 
av inriktningsdokument 

§ 35 Information om översyn av representationspolicy för förtroendevalda i Härryda 
kommun 

§ 36 Information om planbesked för Fläskebo avfallsanläggning, Håltsås 1:8 
§ 37 Begäran om startbesked för exploateringsprojekt, Idrottsvägen 
§ 42 Information om investeringsprojekt kopplade till Mölnlycke dagvattenpark etapp 2 

§ 43 Begäran om startbesked av investeringsprojekt kopplade till Mölnlycke 
dagvattenpark, etapp 2 

§ 44 Planbesked och uppdrag om planstart för upprättande av detaljplan för Internationella 
engelska skolan, del av Hulebäck 1:34 

§ 45 Planbesked och uppdrag om planstart för upprättande av detaljplan för Valborgs 
kulle, Kullbäckstorp 2:470 m.fl. 

§ 46 Planbesked för del av Slamby 1:24 

§ 47 Begäran om startbesked för investeringsprojektet Mölnlycke fabriker inom plan, 
etapp 1 

§ 48 Begäran om startbesked av investeringsprojekt Musikvägen säkrare passager och 
felande gång- och cykellänkar 

§ 49 Begäran om startbesked av investeringsprojekt utbyggnad av trafiksäkra cykel- och 
skolvägar 

§ 50 Begäran om startbesked av investeringsprojekt för trafikmiljöåtgärder 
§ 51 Begäran om startbesked av investeringsprojekt initiala åtgärder enligt K2020 
§ 52 Begäran om startbesked av investeringsanslag reinvestering underhåll 
§ 53 Begäran om startbesked för utredning av ny ishall 
§ 54 Begäran om startbesked för utredning av enkelt avhjälpta hinder 
§ 55 Begäran om startbesked för energieffektivisering på Djupedalskolan 

§ 56 Begäran om startbesked för planering och utförande av ventilationsprojekt i 
förskola/skola 

§ 57 Begäran om startbesked för planering, projektledning och genomförande av 
komponentutbyte 

§ 58 Begäran om startbesked för garantiarbeten 
§ 59 Begäran om startbesked för ombyggnad av kök 
§ 60 Begäran om startbesked för verksamhetsanpassning av miljöhus vid kommunhuset 
§ 61 Taxa för färdtjänst i Härryda kommun 

§ 62 Taxa avseende avgifter för hemtjänstinsatser, kommunal hälso- och sjukvård samt 
andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten 

§ 63 Uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad badplats 

§ 64 Remissvar på förslag till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland 

§ 65 Medborgarförslag gällande utbyggnad av 5G 
§ 66 Motion om hälsoriskerna med 5G 
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§ 67 Motion om IT-säkerhet 
§ 68 Motion om nya utbildningar i kommunen 
§ 69 Rapportering av Härryda kommuns avtalssamverkan 2019 
§ 70 Årsrapporter från kommunstyrelsens rådgivande organ 2019 

§ 71 Avsägelse från Martin Tengfjord (SP) som ledamot i rådet för idéburna 
organisationer, samt fyllnadsval 

§ 72 Avsägelse från Boris Leimar (SD) som ledamot i arbetsgruppen för 
kollektivtrafikfrågor, samt fyllnadsval 

§ 73 Förslag till Länsstyrelsen i Västra Götaland län avseende borgerlig vigselförrättare 
§ 74 Ändring av datum för kommunstyrelsens sammanträde 28 maj, på förslag den 29 maj 

§ 75 Delgivning av välfärdsnämndens yttrande över granskning av det systematiska 
kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola 

§ 76 Delgivning av protokoll från råd 2020 
§ 77 Delgivningar 2020 
§ 78 Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020 
§ 79 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020 
§ 80 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
§ 81 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020 
§ 82 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2020 

§ 83 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, 
Personal, Ekonomi och upphandling 2020 
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§33 
Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§34 
Information om Råda säteri - grafisk profil och lägesuppdatering för 
genomförandet av inriktningsdokument 
 
Martina Johansson, besöksnäringsutvecklare, informerar om ny grafisk profil för Råda säteri 
samt om arbetet med att genomföra inriktning för utveckling av Råda säteri. 
Kommunfullmäktige fastställde inriktningen den 19 september 2019 § 121. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 35        Dnr 2019KS403 

Information om översyn av representationspolicy för förtroendevalda i 
Härryda kommun  

  
Anna Svensén Burgman, utredare, informerar om översyn av representationspolicy för 
förtroendevalda. Förslaget till ny policy behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 5 mars 
2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

7 / 87



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 36        Dnr 2018KS633 

Information om planbesked för Fläskebo avfallsanläggning, Håltsås 1:8  

  
Emma Bäcklund, planarkitekt, informerar om ärendet planbesked för Fläskebo 
avfallsanläggning, Håltsås 1:8.   
 
Kommunstyrelsen kommer att göra ett studiebesök på anläggningen den 17 februari 2020 och 
behandlar planansökan på sammanträdet den 5 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 37        Dnr 2019KS804 

Begäran om startbesked för exploateringsprojekt, Idrottsvägen  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020–2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020–2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa exploateringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan projekt kan genomföras. Exploateringsprojektet Idrottsvägen pekades 
ut som ett av de projekt som behöver anmälas till kommunstyrelsen för ett startbesked. I 
exploateringsbudgeten finns det avsatt 69,2 miljoner kronor för genomförande av projektet. 
Utgifter täcks av inkomster inom ramen för exploateringsprojektet. 
 
Projektet innebär utbyggnad av allmän platsmark enligt detaljplan för del av Hulebäck 1:116 
m.fl., som fick laga kraft den 26 juli 2019. Detaljplanen syftar till att göra centrala Mölnlycke 
mer stadsmässigt genom att möjliggöra byggnation av ca 200 lägenheter och lokaler för 
verksamheter samt utbyggnad av vägar. 
 
Vidare innebär genomförandet av projektet rivning av föreningslokaler intill Idrottsvägen. 
Utbyggnad av tillfälliga ersättningslokaler hanteras av fastighetsfunktionen på sektorn för 
teknik och förvaltningsstöd genom ärendet: Upphandling av entreprenör för tillfälliga 
föreningslokaler, Mölnlycke, se ärende 2019KS806. 
 
Förvaltningen har tagit fram en projektplan med beskrivning av projektet, tidplan för 
genomförande samt kalkyler. 
 
Sammantaget är förvaltningens bedömning att de åtgärder som omfattas av denna begäran av 
startbesked ryms inom de totalt avsatta medlen för projektet. Investeringen är en förutsättning 
för att utbyggnaden av bostäder och verksamheter inom detaljplanen ska kunna ske. 
 
Startbeskedet avser upphandling av entreprenör samt genomförande för bl.a. utbyggnad av 
projektet Idrottsvägen, Bäckvägen och anläggande av parkeringsplatser. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 13 december 2019. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Leo Welter (SD) att kommunstyrelsen beviljar 
startbesked för exploateringsprojekt Idrottsvägen med kompletteringen att framkomlighet för 
alla trafikslag skall säkerställas, d.v.s. att fartgupp ej byggs och eventuella busshållplatser 
anordnas så att övrig trafik ej hindras. Trafiksäkerhetsseparering mellan olika trafikslag skall 
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eftersträvas med andra lösningar som t.ex. staket. Vidare yrkar Per Vorberg (M) med 
instämmande av Leo Welter (SD) att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att 
återkomma för beslut om antagande av entreprenör.  
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Robert Langholz (S) 
att kommunstyrelsen beviljar startbesked för exploateringsprojektet Idrottsvägen, samt att 
kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma för beslut om antagande av 
entreprenör. 
  
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 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för exploateringsprojekt Idrottsvägen med 
kompletteringen att framkomlighet för alla trafikslag skall säkerställas, d.v.s. att fartgupp ej 
byggs och eventuella busshållplatser anordnas så att övrig trafik ej hindras. 
Trafiksäkerhetsseparering mellan olika trafikslag skall eftersträvas med andra lösningar som 
t.ex. staket. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma för beslut om antagande av 
entreprenör. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S), Robert Langholz (S) och Roland 
Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-02-06  

 

Voteringslista: § 37 
Ärende: Begäran om startbesked för exploateringsprojekt, Idrottsvägen,  2019KS804 
 
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   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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§42 
Information om investeringsprojekt kopplade till Mölnlycke 
dagvattenpark etapp 2 
 
Henrik Yngve processledare, och Lovisa Gustafsson projektledare, informerar om 
investeringsprojekt kopplade till Mölnlycke dagvattenpark etapp 2 och beskriver uppskattade 
kostnader och syfte med föreslagna broar och bryggor. Henrik Yngve och Lovisa Gustafsson 
redogör även för skillnaden mellan etapp 1 och 2 och vilka kostnader som planeras i 
vilken etapp.   
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 17:50-18:25. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 43        Dnr 2019KS698 

Begäran om startbesked av investeringsprojekt kopplade till Mölnlycke 
dagvattenpark, etapp 2  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020–2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020–2024, 
beslutade kommunstyrelsen även att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan projekt kan genomföras. Projektet Mölnlycke dagvattenpark består av 
flera investeringsprojekt, som enligt kommunstyrelsen pekades ut som de projekt som 
behöver anmälas till kommunstyrelsen för ett startbesked. 
 
Den 21 november 2019 § 327 beviljade kommunstyrelsen startbesked för Mölnlycke 
dagvattenpark etapp 1 samt uppdrog åt förvaltningen att återkomma med begäran om 
startbesked för investeringsprojekt kopplade till Mölnlycke dagvattenpark etapp 2. Etapp 2 
omfattar gång- och cykelbroar samt bryggor. 
 
Förvaltningen har tagit fram en projektplan med beskrivning av projektet, tidplan för 
genomförande samt ekonomiska kalkyler. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 12 december 2019. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för 
totalgenomgång av resterande dagvattenpark. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för totalgenomgång av resterande 
dagvattenpark. 
 

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

Paragrafen är justerad 

13 / 87



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 44        Dnr 2019KS822 

Planbesked och uppdrag om planstart för upprättande av detaljplan för 
Internationella engelska skolan, del av Hulebäck 1:34  

  
Skanska Sverige AB och Internationella engelska skolan AB (IES) inkom den 13 december 
2019 till kommunen med en ansökan om planbesked. Ansökan avser etablering av 
skolverksamhet för ca 650 elever i årskurs F-9 inom en del av den kommunalt ägda 
fastigheten Hulebäck 1:34. Området är beläget i bostadsområdet Djupedalsäng, ca 1 kilometer 
söder om Mölnlycke centrum. I direkt anslutning norrut ligger Furuhällsskolan (årskurs F-5) 
och i öster Djupedals förskola. 
 
Den föreslagna lokaliseringen av verksamheten i bostadsområdet Djupedalsäng innebär närhet 
till natur och samhälle. Tillgången till kollektivtrafik är god i och med närheten till flera 
busshållplatser och busslinjer. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att ansökan om planbesked från Skanska 
Sverige AB kan beviljas, samt att uppdrag/startbesked kan ges för upprättande av en 
detaljplan. Vid detaljplaneläggning kan det finnas behov av att ersätta den befintliga 
bollplanen inom fastigheten. Storlek och kvalitet på friyta för utevistelse och lek för en ny 
skolverksamhet behöver säkerställas. Den trafiksituation som skapas till följd av etablering av 
skolverksamhet behöver utredas vid detaljplaneläggning. En trafikutredning behöver ha 
säkerställande av ett fungerande och rätt dimensionerat trafiksystem runt skolan som 
utgångspunkt, bl. a. med avseende på parkering, lämning och hämtning av elever. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 13 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L), Kersti Lagergren (M), 
Martin Tengfjord (SP), Leo Welter (SD), Mikael Johannisson (M) och Håkan Eriksson (M) 
att kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för del av fastigheten Hulebäck 1:34 
enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt sektorn för 
samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Hulebäck 1:34. Arbetet med 
detaljplanen påbörjas 2020. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Robert Langholz (S) 
att kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för del av fastigheten Hulebäck 1:34. 
  
Propositionsordning  
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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 2 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för del av fastigheten Hulebäck 1:34 enligt 
5 kap. 5 § plan- och bygglagen. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. Arbetet med detaljplanen påbörjas 2020. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S), Robert Langholz (S) och Roland 
Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-02-06  

 

Voteringslista: § 44 
Ärende: Planbesked och uppdrag om planstart för upprättande av detaljplan för 
Internationella engelska skolan, del av Hulebäck 1:34,  2019KS822 
 
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   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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§ 45        Dnr 2018KS379 

Planbesked och uppdrag om planstart för upprättande av detaljplan för 
Valborgs kulle, Kullbäckstorp 2:470 m.fl.  

  
I området Valborgs kulle i södra Mölnlycke föreslås bostads- och verksamhetsutveckling 
genom upprättande av en ny detaljplan. Området omfattar tre angränsande fastigheter, 
Kullbäckstorp 2:470, Kullbäckstorp 2:268 och del av Kullbäckstorp 2:14. Fastigheterna ägs 
av PEAB Markutveckling AB (Kullbäckstorp 2:470), Hemfosa fastigheter AB (Kullbäckstorp 
2:268; hyresgäst är Fridaskolorna AB) och kommunen (Kullbäckstorp 2:14). 
 
Valborgs kulle är beläget ca 2 km sydväst om Mölnlycke centrum, i nära anslutning till de 
befintliga bostadsområdena Kvarnbacken och Båtsmanstorpet. I samband med ett positivt 
planbesked för skola och idrottshall inom Hemfosas fastighet samt en inkommen planansökan 
från PEAB Markutveckling AB rörande Kullbäckstorp 2:470, har kommunen tillsammans 
med markägarna Hemfosa och PEAB genomfört en förstudie där även bostadsutveckling 
inom intilliggande kommunal mark utreds. I förstudiens exploateringsförslag studeras 
utveckling av ca 200 bostäder i flerfamiljshus och radhus inom området. En gemensam 
trafiklösning förordas i förstudien genom anläggande av en gata vid sidan av Fridaskolans 
skolområde till ett nytt bostadsområde mellan Kvarnbacken och Båtsmansvägen. Kommunens 
lokalresursplaneringsgrupp som ansvarar för att tillse att det finns samhällslokaler (såsom 
förskola, skola, serviceboende) bedömer att aktuellt område kan vara lämpligt för lokalisering 
av ett särskilt boende. 
 
Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan (ÖP2012). 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 13 december 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar planbeskedsansökan från PEAB Markutveckling AB avseende 
fastigheten Kullbäckstorp 2:470 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan 
omfattande fastigheterna Kullbäckstorp 2:470, Kullbäckstorp 2:268 och del av Kullbäckstorp 
2:14. Arbetet med detaljplanen påbörjas 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 

17 / 87



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 46        Dnr 2017KS317 

Planbesked för del av Slamby 1:24  

  
Fastighetsägaren till Slamby 1:24 tillsammans med företaget TK Development inkom den 24 
mars 2017 med en begäran om planbesked för utveckling av ett bostadsområde med olika 
bostadstyper och till dem erforderlig närservice. Exploateringen omfattar cirka 350 bostäder i 
flerbostadshus och cirka 100 småhus. Ansökan har kompletterats i flera omgångar. 
 
I budgeten för 2020 antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2019 § 93 ges kommunstyrelsen i 
uppdrag att fatta beslut om positivt planbesked för rubricerat ärende samt i uppdrag att arbeta 
in området i bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att ansökan om planbesked för del av Slamby 
1:24 kan godkännas under förutsättning att ett föravtal, som reglerar kostnadsfördelningen för 
nödvändiga investeringar i infrastruktur och övriga kostnader, tecknas mellan kommunen och 
exploatör innan en detaljplan startas. Detta i ljus av budgeten för 2020 och av det som 
framkommit under prövningen av planbeskedsansökan. Föravtalet går till kommunstyrelsen 
för beslut under våren 2020. Ett antal sakfrågor såsom ledning för vatten och avlopp, 
bullersituationen, geotekniska förutsättningar, utbyggnad av gång- och cykelväg, säker 
passage över Gamla Partillevägen/Boråsvägen samt placering och utformning av tillfart till 
området måste lösas i detaljplanen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 januari 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för del av 
Slamby 1:24 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Under förutsättning att 
ett villkorat föravtal mellan Härryda kommun och exploatör och/eller markägare tecknas 
innan detaljplanearbete startas. Detaljplanearbete kan inledas under 2021. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen avslår 
ansökan om planbesked för del av Slamby 1:24. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik 
Lindes yrkanden. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
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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 3 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för del av Slamby 1:24 enligt 5 kap. 5 § 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Under förutsättning att ett villkorat föravtal mellan 
Härryda kommun och exploatör och/eller markägare tecknas innan detaljplanearbete startas. 
Detaljplanearbete kan inledas under 2021. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S) och Roland Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-02-06  

 

Voteringslista: § 46 
Ärende: Planbesked för del av Slamby 1:24,  2017KS317 
 
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   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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§ 47        Dnr 2019KS805 

Begäran om startbesked för investeringsprojektet Mölnlycke fabriker 
inom plan, etapp 1  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020–2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020–2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan projekt kan genomföras. I investeringsbudget/plan 2020–2024 finns 
52,5 mkr avsatta för Mölnlycke fabriker inom plan (se rad 303). Investeringen pekades ut som 
ett av de projekt som behöver anmälas till kommunstyrelsen för ett startbesked. 
 
Förvaltningen har tagit fram en projektplan med beskrivning av projektet, tidplan för 
genomförande samt ekonomiska kalkyler. 
 
Etapp 1 är en del av utbyggnaden av detaljplan för del av Mölnlycke 1:1 m.fl., Mölnlycke 
fabriker, som fick laga kraft den 25 september 2018. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 
komplettering och ombyggnad av befintlig bebyggelse vid Mölnlycke fabriker. Planen 
omfattar cirka 600 nya bostäder. Utöver det uppförs en ny sporthall i befintlig fabrik. 
Detaljplanen syftar även till att försörja samtliga fastigheter utmed Parkvägen och 
Granviksliden, med kommunalt vatten- och avlopp samt att förbättra vägarna och införa 
kommunalt huvudmannaskap. 
 
Etapp 1 innebär utbyggnad av VA-ledningar, fiber och el, från Fabriksvägen till Parkvägen, se 
figur 1 i bilagd projektplan. Kostnaden för utbyggnaden av etapp 1 uppskattas till cirka 5 
miljoner kronor. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 13 december 2019. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringsprojektet 
Mölnlycke fabriker inom plan avseende etapp 1 med kompletteringen att framkomlighet för 
alla trafikslag skall säkerställas, d.v.s. att fartgupp ej byggs och eventuella busshållplatser 
anordnas så att övrig trafik ej hindras. Trafiksäkerhetsseparering mellan olika trafikslag skall 
eftersträvas med andra lösningar som t.ex. staket. Vidare yrkar Per Vorberg (M) att 
kommunstyrelsen godkänner avrop enligt ramavtal för VA-entreprenadtjänster till Br. Sandhs 
Entreprenad AB, för utbyggnad av Mölnlycke fabriker etapp 1. 
 
Robert Langholz (S) yrkar att kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringsprojektet 

21 / 87



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Mölnlycke fabriker inom plan avseende etapp 1, samt att kommunstyrelsen godkänner avrop 
enligt ramavtal för VA-entreprenadtjänster till Br. Sandhs Entreprenad AB, för utbyggnad av 
Mölnlycke fabriker etapp 1. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Robert 
Langholz yrkanden. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Robert Langholz 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 Robert Langholz yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 4 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringsprojektet Mölnlycke fabriker inom plan 
avseende etapp 1 med kompletteringen att framkomlighet för alla trafikslag skall säkerställas, 
d.v.s. att fartgupp ej byggs och eventuella busshållplatser anordnas så att övrig trafik ej 
hindras. Trafiksäkerhetsseparering mellan olika trafikslag skall eftersträvas med andra 
lösningar som t.ex. staket. 
 
Kommunstyrelsen godkänner avrop enligt ramavtal för VA-entreprenadtjänster till Br. Sandhs 
Entreprenad AB, för utbyggnad av Mölnlycke fabriker etapp 1. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S), Robert Langholz (S) och Roland 
Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 47 
Ärende: Begäran om startbesked för investeringsprojektet Mölnlycke fabriker inom plan, 
etapp 1,  2019KS805 
 
Bilaga 4. 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   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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§ 48        Dnr 2019KS800 

Begäran om startbesked av investeringsprojekt Musikvägen säkrare 
passager och felande gång- och cykellänkar  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020–2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020–2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan projekt kan genomföras. I investeringsbudget/plan 2020–2024 finns 
14,5 mkr avsatta för Musikvägen säkrare passager och felande gång- och cykellänkar (se rad 
309). Projektet pekades ut som ett av de projekt som behöver anmälas till kommunstyrelsen 
för ett startbesked. 
 
Förvaltningen har under 2019 utrett möjligheterna att förbättra trafiksäkerheten och 
trafikmiljön längs Musikvägen, och föreslår åtgärder på kort sikt enligt projektplan 
Musikvägen säkrare passager och felande gång- och cykellänkar. Åtgärderna innebär att 
Musikvägen får ett sammanhängande gång- och cykelstråk med sidbyte och utpekade gång- 
och cykelpassager över Musikvägen byggs trafiksäkrare samt att busshållplats Fagottvägen 
får en standardhöjning. Förvaltningen föreslår att första deletappen för utbyggnad av saknade 
gång- och cykellänkar på Musikvägen, standardhöjning av korsningspunkter och busshållplats 
Fagottvägen kan starta 2020.  
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 23 december 2019. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringsprojekt 
Musikvägen säkrare passager och felande gång- och cykellänkar med kompletteringen att 
framkomlighet för alla trafikslag skall säkerställas, d.v.s. att fartgupp ej byggs och eventuella 
busshållplatser anordnas så att övrig trafik ej hindras. Trafiksäkerhetsseparering mellan olika 
trafikslag skall eftersträvas med andra lösningar som t.ex. staket. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
beviljar startbesked för investeringsprojekt Musikvägen säkrare passager och felande gång- 
och cykellänkar enligt föreliggande förslag. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik 
Lindes yrkanden. 
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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 5 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringsprojekt Musikvägen säkrare passager 
och felande gång- och cykellänkar med kompletteringen att framkomlighet för alla trafikslag 
skall säkerställas, d.v.s. att fartgupp ej byggs och eventuella busshållplatser anordnas så att 
övrig trafik ej hindras. Trafiksäkerhetsseparering mellan olika trafikslag skall eftersträvas med 
andra lösningar som t.ex. staket. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S), Robert Langholz (S) och Roland 
Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 48 
Ärende: Begäran om startbesked av investeringsprojekt Musikvägen säkrare passager och 
felande gång- och cykellänkar,  2019KS800 
 
Bilaga 5. 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   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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§ 49        Dnr 2019KS774 

Begäran om startbesked av investeringsprojekt utbyggnad av trafiksäkra 
cykel- och skolvägar  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020–2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020–2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. I investeringsbudget 2020 finns 1,2 mkr avsatta 
för Utbyggnad av trafiksäkra cykel- och skolvägar (se rad 313). Projektet pekades ut som ett 
av de projekt som behöver anmälas till kommunstyrelsen för startbesked. 
 
Verksamheten har identifierat behov av att under 2020 anlägga gång- och cykelväg längs 
Primulavägen. Åtgärderna ryms inom de totala investeringsmedlen för projektet. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 20 december 2019. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att förvaltningen skall 
redovisa hur investeringen hänger ihop med mobilitetsplan, prioritering samt olycksstatistik i 
hela Mölnlycke. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
återremitterar förslaget för att förvaltningen skall redovisa kopplingen mellan befintliga gång- 
och cykelvägar och föreslagna åtgärder. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs 
återremissyrkande mot avslag och Roland Jonssons återremissyrkande mot avslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner  
 
Per Vorbergs återremissyrkande 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs återremissyrkande finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.  
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Roland Jonssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på Roland Jonssons återremissyrkande finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.  
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som avslår Roland Jonssons 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 7 ledamöter röstar Ja och 6 röstar Nej. Bilaga 6 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat avslå Roland Jonssons återremissyrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att förvaltningen skall redovisa hur investeringen 
hänger ihop med mobilitetsplan, prioritering samt olycksstatistik i hela Mölnlycke. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S), och Roland Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 49 
Ärende: Begäran om startbesked av investeringsprojekt utbyggnad av trafiksäkra cykel- och 
skolvägar,  2019KS774 
 
Bilaga 6. 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   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 
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§ 50        Dnr 2019KS835 

Begäran om startbesked av investeringsprojekt för trafikmiljöåtgärder  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020–2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020–2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. I budget 2020 finns det totalt 4 mnkr avsatta för 
åtgärder inom ramen för projektet Trafikmiljöåtgärder (se rad 314). Investeringen pekades ut 
som ett av de projekt som behöver anmälas till kommunstyrelsen för ett startbesked 
 
Investeringsanslaget möjliggör att trafikmiljöåtgärder kan genomföras med hög flexibilitet 
och med kort framförhållning och även tillgodose företagarnas och medborgarnas önskemål. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 19 december 2019. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att en 
mall för olika typer av startbesked skall tas fram, där det framgår vad, var, när, hur, varför 
samt faktisk beräknad kostnad. Mall tas fram i dialog mellan politik och förvaltning. Vidare 
skall trafikmiljöer utvecklas i enlighet med tidigare budgetbeslut så att fram komlighet för alla 
trafikslag skall säkerställas, d.v.s. att fartgupp ej byggs och eventuella busshållplatser 
anordnas så att övrig trafik ej hindras. Trafiksäkerhetsseparering mellan olika trafikslag skall 
eftersträvas med andra lösningar som t.ex. staket. 
 
Patrik Linde (S) yrkar kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att en 
mall för olika typer av startbesked skall tas fram, där det framgår vad, var, när, hur, varför 
samt faktisk beräknad kostnad. Mall tas fram i dialog mellan politik och förvaltning. 
  
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. 
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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 7 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att en mall för olika typer av 
startbesked skall tas fram, där det framgår vad, var, när, hur, varför samt faktisk beräknad 
kostnad. Mall tas fram i dialog mellan politik och förvaltning. 
 
Vidare skall trafikmiljöer utvecklas i enlighet med tidigare budgetbeslut så att fram komlighet 
för alla trafikslag skall säkerställas, d.v.s. att fartgupp ej byggs och eventuella busshållplatser 
anordnas så att övrig trafik ej hindras. Trafiksäkerhetsseparering mellan olika trafikslag skall 
eftersträvas med andra lösningar som t.ex. staket. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S), Robert Langholz (S) och Roland 
Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-02-06  

 

Voteringslista: § 50 
Ärende: Begäran om startbesked av investeringsprojekt för trafikmiljöåtgärder,  2019KS835 
 
Bilaga 7. 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   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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§ 51        Dnr 2019KS775 

Begäran om startbesked av investeringsprojekt initiala åtgärder enligt 
K2020  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020–2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020–2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan projekt kan genomföras. I investeringsbudget 2020 finns det 0,5 mnkr 
avsatta för Initiala åtgärder enligt K2020 (se rad 305). Projektet pekades ut som ett av de 
projekt som behöver anmälas till kommunstyrelsen för ett startbesked. 
 
Investeringsbudgeten möjliggör att standardhöjande åtgärder kan genomföras i trafikmiljöer 
kopplade till kollektivtrafiken. Sammantaget är förvaltningens bedömning, att de åtgärder 
som omfattas av denna begäran av startbesked ryms inom de totalt avsatta medlen för 
projektet. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 19 december 2019. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att en 
mall för olika typer av startbesked skall tas fram, där det framgår vad, var, när, hur, varför 
samt faktisk beräknad kostnad. Mall tas fram i dialog mellan politik och förvaltning. Vidare 
skall trafikmiljöer utvecklas i enlighet med tidigare budgetbeslut så att framkomlighet för alla 
trafikslag skall säkerställas, d.v.s. att fartgupp ej byggs och eventuella busshållplatser 
anordnas så att övrig trafik ej hindras. Trafiksäkerhetsseparering mellan olika trafikslag skall 
eftersträvas med andra lösningar som t.ex. staket. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
beviljar startbesked för investeringsprojektet K2020 Initiala åtgärder. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Per Vorbergs 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden därefter ställa proposition på Roland Jonssons yrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition 
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Per Vorbergs återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller yrkandet om 
återremiss röstar Ja. Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 8 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat återremittera ärendet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att en mall för olika typer av 
startbesked skall tas fram, där det framgår vad, var, när, hur, varför samt faktisk beräknad 
kostnad. Mall tas fram i dialog mellan politik och förvaltning. 
 
Vidare skall trafikmiljöer utvecklas i enlighet med tidigare budgetbeslut så att framkomlighet 
för alla trafikslag skall säkerställas, d.v.s. att fartgupp ej byggs och eventuella busshållplatser 
anordnas så att övrig trafik ej hindras. Trafiksäkerhetsseparering mellan olika trafikslag skall 
eftersträvas med andra lösningar som t.ex. staket. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S), Robert Langholz (S) och Roland 
Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-02-06  

 

Voteringslista: § 51 
Ärende: Begäran om startbesked av investeringsprojekt initiala åtgärder enligt K2020,  
2019KS775 
 
Bilaga 8. 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   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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§ 52        Dnr 2019KS781 

Begäran om startbesked av investeringsanslag reinvestering underhåll  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020–2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020–2024, 
beslutade kommunstyrelsen även att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. I investeringsbudget 2020 finns det 6 mnkr 
avsatta för reinvestering underhåll, verksamhet gata (se rad 315). Projektet pekades ut som ett 
av de som behöver anmälas till kommunstyrelsen för ett startbesked. 
 
Investeringsprojekt reinvestering underhåll innefattar; beläggningsarbeten (asfaltering), 
trafikskador, planteringsytor i hårdgjorda ytor, omhändertagande av dagvatten samt belysning 
och utbyte av trästolpar. Förvaltningen har identifierat ett antal objekt som i en närtid behöver 
åtgärdas för beläggningsarbeten. Därtill kommer åtgärder avseende underhåll av bullerskydd 
att göras. Då investeringsbudgeten är begränsad kommer en prioritering att göras utifrån 
objektens beskaffenhet och behov. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 23 december 2019.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringsprojektet reinvestering underhåll. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 53        Dnr 2019KS803 

Begäran om startbesked för utredning av ny ishall  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020-2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020-2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan projekt kan genomföras. I investeringsbudget/plan 2020-2024 finns 
1000 tkr avsatta för ny ishall 2020 (se rad 416). Total investeringsbudget för projektet är 
70 000 tkr. Investeringen pekades ut som ett av de projekt som behöver anmälas till 
kommunstyrelsen för ett startbesked. 
 
Startbeskedet omfattar utredning omfattande behovsanalys, placering, volymstudie (dvs. 
ishallens storlek), placering, utformning utifrån verksamhetens behov samt kostnadskalkyl. 
 
Kostnaden för utredning av ny ishall beräknas till 600 tkr. Utredningen beräknas vara klar 
innan sommaren 2020. 
 
Befintlig ishall i Landvetter har stora tekniska brister på grund av sin ålder. 
Fastighetsfunktionen bedömer att den nått sin tekniska livslängd och att ytterligare 
renoveringar inte är kostnadseffektivt. Dessutom är ishallen inte tillgänglighetsanpassad och 
uppfyller inte heller föreningarnas behov avseende exempelvis omklädningsytor och 
förvaring. Om projektet inte genomförs försenas uppförandet av ny ishall vilket kan resultera i 
att kommunen står utan ishall om några år. Utredningen ska enligt plan påbörjas våren 2020 
och kommer att ledas av projektledare på fastighetsfunktionen. Arbetet sker i samråd med 
föreningsservice, sektorn för utbildning och kultur och berörda föreningar. 
 
Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen med begäran om startbesked om ytterligare 
behov uppkommer under 2020. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 13 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Håkan Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP), 
Patrik Linde (S) och Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen beviljar startbesked för 
utredning av ny ishall.   
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för utredning av ny ishall. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 54        Dnr 2019KS749 

Begäran om startbesked för utredning av enkelt avhjälpta hinder  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020-2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020-2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan projekt kan genomföras. I investeringsbudget/plan 2020-2024 finns 
2000 tkr avsatta för enkelt avhjälpta hinder 2020 (se rad 433). Investeringen pekades ut som 
ett av de projekt som behöver anmälas till kommunstyrelsen för ett startbesked. 
 
I plan- och bygglagen anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och 
användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde samt på allmänna platser ska avlägsnas. 
Kravet gäller under förutsättning att det finns ekonomiska förutsättningar samt att det är 
praktiskt möjligt att avhjälpa de konstaterade enkelt avhjälpta hindren. 
 
I ett första steg begärs startbesked för inventering av ytterligare åtgärder som krävs, utöver de 
som redan vidtagits. Inventeringen kommer att genomföras av en extern 
tillgänglighetskonsult. Utöver inventeringen ska en kalkyl, omfattande de enkelt avhjälpta 
hinder som identifierats, tas fram. Kostnaden för inventering, planering samt framtagande av 
kalkylunderlag beräknas till 250 tkr. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 13 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen avslår begäran om startbesked för inventering, 
planering samt framtagande av kalkylunderlag för enkelt avhjälpta hinder. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
beviljar startbesked för inventering, planering samt framtagande av kalkylunderlag för enkelt 
avhjälpta hinder. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik 
Lindes yrkanden. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
  
Proposition  
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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 8 ledamöter röstar Ja, 4 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 9 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår begäran om startbesked för inventering, planering samt framtagande 
av kalkylunderlag för enkelt avhjälpta hinder. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S), Robert Langholz (S) och Roland 
Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 54 
Ärende: Begäran om startbesked för utredning av enkelt avhjälpta hinder,  2019KS749 
 
Bilaga 9. 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   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot   X 
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 8 4 1 
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§ 55        Dnr 2019KS751 

Begäran om startbesked för energieffektivisering på Djupedalskolan  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020-2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020-2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan projekt kan genomföras. I investeringsbudget/plan 2020-2024 finns 
2000 tkr avsatta för energieffektiviseringar 2020 (se rad 447). Dessutom tillkommer 3100 tkr 
som har ombudgeterats från 2019. Investeringen pekades ut som ett av de projekt som 
behöver anmälas till kommunstyrelsen för ett startbesked. 
 
Energieffektiviseringen ska fokusera på avveckling av oljepanna på Djupedalskolan i 
Mölnlycke. Djupedalskolan värms i nuläget upp av värmepumpar med markslingor, där en 
oljepanna används som spetsvärme när värmepumparna inte klarar att fylla värmebehovet på 
skolan. Oljepannan ska tas bort och värmepumparna samt markslingorna behöver bytas ut. 
Utredning är genomförd och den rekommenderar att installera fjärrvärme framför 
värmepumpar. Valet av fjärrvärme är mest kostnadseffektivt och har minst påverkan på 
verksamheten i skolan. 
 
Startbesked för energieffektivisering omfattar framtagande av förfrågningsunderlag, 
projektledning, ansökan om fjärrvärmeanslutning, rivning av befintliga installationer samt 
installation av fjärrvärme på Djupedalskolan. Totalt beräknas åtgärderna kosta 2500 tkr. 
 
Enligt plan ska arbetet inledas våren 2020 och slutföras sommaren 2020. Arbetet kommer 
ledas av projektledare på fastighetsfunktionen i samråd med verksamheten. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 13 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet för att förvaltningen skall redovisa driftstatistik, 
energieffektiviseringskalkyl samt samplanering kring andra åtgärder i samband med 
genomlysningen av samtliga skolfastigheter.  
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

42 / 87



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att förvaltningen skall redovisa driftstatistik, 
energieffektiviseringskalkyl samt samplanering kring andra åtgärder i samband med 
genomlysningen av samtliga skolfastigheter. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 56        Dnr 2019KS745 

Begäran om startbesked för planering och utförande av 
ventilationsprojekt i förskola/skola  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020-2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020-2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan projekt kan genomföras. I investeringsbudget/plan 2020-2024 finns 
1500 tkr avsatta för ventilationsprojekt i förskola/skola 2020 (se rad 421). Dessutom 
tillkommer 3200 tkr som har ombudgeterats från 2019. Investeringen pekades ut som ett av de 
projekt som behöver anmälas till kommunstyrelsen för ett startbesked.  
 
Syftet med upprustningen är att förbättra ventilationen i förskolor och skolor där 
luftbehandlingssystemen bedömts vara bristfälliga. 
 
Fastighetsfunktionen har bedömt att ventilationsanläggningen i Landvetterskolans kök och 
matsal är i dåligt skick och behöver bytas ut. Den nya anläggningen ska utökas och anpassas 
för nuvarande verksamhet. Startbesked begärs för planering och utförande av byte av 
ventilationsanläggning som betjänar Landvetterskolans kök och matsal. Detta beräknas kosta 
2000 tkr. 
 
Arbetet planeras att utföras samtidigt som renoveringsarbeten pågår i matsalen. Samordningen 
syftar till att minimera påverkan på verksamheten så att det blir stängt så lite som möjligt. 
Arbetet planeras till sommaren 2020 och leds av projektledare på fastighetsfunktionen. 
Kostnaden för projektet uppskattas till 2000 tkr. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 13 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att en 
mall för olika typer av startbesked skall tas fram, där det framgår vad, var, när, hur, varför 
samt faktisk beräknad kostnad. Mall tas fram i dialog mellan politik och förvaltning. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att en mall för olika typer av 
startbesked skall tas fram, där det framgår vad, var, när, hur, varför samt faktisk beräknad 
kostnad. Mall tas fram i dialog mellan politik och förvaltning. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 57        Dnr 2019KS750 

Begäran om startbesked för planering, projektledning och genomförande 
av komponentutbyte  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020-2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020-2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan projekt kan genomföras. I investeringsbudget/plan 2020-2024 finns 
5110 tkr avsatta för komponentutbyte 2020 (se rad 437). Investeringen pekades ut som ett av 
de projekt som behöver anmälas till kommunstyrelsen för ett startbesked.  
 
Kostnader för komponentutbyte uppstår när fastighetsfunktionen utför planerat- och akut 
underhåll i kommunens lokaler och fastigheter. Komponentutbytet är en del av underhållet 
och leder till en nyinvestering i fastigheten. Kostnader för planerat och akut underhåll är 
fördelat på investerings- respektive driftbudgeten. Kostnader för planering, projektledning 
samt genomförande av åtgärder för komponentutbyte år 2020 beräknas till 8080 tkr. Åtgärder 
sker löpande under 2020 av projektledare på fastighetsfunktionen. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 13 januari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för planering, projektledning samt genomförande av 
komponentutbyte. 
 
Kommunstyrelsen godkänner överskridande av investeringsbudget med 2970 tkr. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 58        Dnr 2019KS748 

Begäran om startbesked för garantiarbeten  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020-2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020-2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan projekt kan genomföras. I investeringsbudget/plan 2020-2024 finns 
1200 tkr avsatta för garantiarbeten 2020 (se rad 429). Dessutom tillkommer 320 tkr som har 
ombudgeterats från 2019. Investeringen pekades ut som ett av de projekt som behöver 
anmälas till kommunstyrelsen för ett startbesked.  
 
Garantiarbeten är en del av kostnaden för ett investeringsprojekt. Det är innehållna medel till 
entreprenör samt medel för garantibesiktning av ett objekt. Dessa medel betalas inte till 
entreprenör förrän objektet överlämnats från entreprenör till kommunen för förvaltning. 
Medel avsätts också för korrigeringar som eventuellt behöver utföras och som inte kan 
härledas till byggentreprenören. Startbeskedet omfattar kostnader för planering, 
projektledning, garantibesiktning samt genomförande av åtgärder och beräknas kosta 1520 
tkr. Garantiarbeten enligt 2020 års plan berör 22 objekt. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 13 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för redovisning av ärendet innan beslut.  
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för redovisning av ärendet innan 
beslut. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 59        Dnr 2019KS747 

Begäran om startbesked för ombyggnad av kök  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020-2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020-2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan projekt kan genomföras. I investeringsbudget/plan 2020-2024 finns 
1500 tkr avsatta för ombyggnad kök 2020 (se rad 423). Dessutom tillkommer 700 tkr som har 
ombudgeterats från 2019. Investeringen pekades ut som ett av de projekt som behöver 
anmälas till kommunstyrelsen för ett startbesked.  
 
Ombyggnad av kök prioriteras utifrån de årliga arbetsmiljöronderna. Det syftar främst till att 
möta krav på arbetsmiljö och hygien. Under 2020 planeras åtgärder på tio objekt och beräknas 
kosta 750 tkr. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 13 januari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för ombyggnad av kök. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 60        Dnr 2019KS746 

Begäran om startbesked för verksamhetsanpassning av miljöhus vid 
kommunhuset  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020-2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020-2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan projekt kan genomföras. I investeringsbudget/plan 2020-2024 finns 
2000 tkr avsatta för verksamhetsanpassningar 2020 (se rad 422). Investeringen pekades ut 
som ett av de projekt som behöver anmälas till kommunstyrelsen för ett startbesked. 
 
En verksamhetsanpassning avser en anpassning av objektet utifrån verksamhetens behov. 
Antalet personer som vistas och arbetar i kommunhuset har ökat. I samband med detta har 
även avfallet ökat och behovet av att kunna sortera avfallet på fler fraktioner. Nuvarande 
miljöhus är inte tillräckligt stort för att kunna hantera ökade avfallsmängder och fler 
avfallskärl måste finnas för att klara kraven på avfallssortering. 
 
Kostnaden för planering samt utförande av ombyggnad av miljöhuset vid kommunhuset 
beräknas uppgå till 200 tkr. Enligt plan ska ombyggnationen påbörjas i mars 2020 och 
ansvarig projektledare tillsätts av fastighetsfunktionen. 
 
Förvaltningen återkommer med begäran om startbesked till kommunstyrelsen om ytterligare 
behov av verksamhetsanpassning uppkommer år 2020. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 13 januari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för planering samt utförande av ombyggnad av 
miljöhuset vid kommunhuset. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 61        Dnr 2019KS428 

Taxa för färdtjänst i Härryda kommun  

  
Lagen om färdtjänst (1997:736) ger kommunerna rätt att ta ut avgifter för en färdtjänstresa, så 
länge avgiften är skälig och inte överstiger självkostnaden. 
 
Härryda kommuns nuvarande färdtjänsttaxa fastställdes av kommunfullmäktige den 12 
december 2011 § 158. Färdtjänsttaxan omfattar avgifter för enkelresor, resa i annan kommun, 
arbets- och studieresor samt linjelagd färdtjänst. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har gjort en översyn av Härryda kommuns taxa för färdtjänst 
och tagit fram förslag på ny taxa för att bättre stämma överens med dagens prisnivåer och 
jämförbara kommuners taxor. I översynen inkluderas inte arbets- och studieresor samt 
linjelagd färdtjänst. Ett index kommer att knytas till taxan, vilket innebär att taxan uppdateras 
varje år. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 2 december 2019. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxan 
för färdtjänst i enlighet med föreliggande förslag att gälla från den 1 maj 2020, samt att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att årligen, från och med januari 2022, 
uppdatera taxan enligt konsumentprisindex (KPI) publicerad av Statistiska centralbyrån 
(SCB). 
 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
behålla taxorna på samma nivå som tidigare. 
  
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. 
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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 10 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer taxan för färdtjänst i enlighet med föreliggande förslag att 
gälla från den 1 maj 2020. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att årligen, från och med januari 2022, 
uppdatera taxan enligt konsumentprisindex (KPI) publicerad av Statistiska centralbyrån 
(SCB). 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S), Robert Langholz (S) och Roland 
Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 61 
Ärende: Taxa för färdtjänst i Härryda kommun,  2019KS428 
 
Bilaga 10. Votering 

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   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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§ 62        Dnr 2019KS740 

Taxa avseende avgifter för hemtjänstinsatser, kommunal hälso- och 
sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten  

  
Förändringar i lag och praxis har skett över åren som föranlett en översyn av taxan för 
avgifter inom hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård för äldre och funktionsnedsatta. 
Välfärdsnämnden beslutade 6 november 2019 i § 256 budget och verksamhetsplan för 
socialtjänsten 2020-2022 om ökade taxor och avgifter för äldreomsorg. 
 
En ny taxa har konstruerats från grunden och bygger på att avgifterna beräknas med grund i 
självkostnad, prestationsersättning samt andra referensvärden. Avgifterna ska omräknas 
årligen mot bakgrund i förändringar i prisindexen omsorgsprisindex (OPI) och 
landstingprisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK), vilka påverkar 
självkostnaden och prestationsersättningen, samt Konsumentverkets referensvärden. 
Högkostnadsskyddets belopp och minimibeloppet, som är en del av förbehållsbeloppet, 
omräknas årligen utifrån förändring i prisbasbeloppet. Att avgifterna beräknas utifrån 
självkostnaden, prestationsersättningen eller andra referensvärden innebär inte att avgifternas 
belopp, varken enskilt eller på totalen, täcker kommunens kostnader för utförd hemtjänst, 
hälso- och sjukvård samt övriga tjänster och nyttigheter. Avgiftsfinansieringen inom området 
uppgår till cirka 5 %. Den enskilde betalar aldrig sammanlagda avgifter som överstiger 
fastslaget högkostnadsskydd oavsett avgiftsutrymme. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 29 november 2019. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 8 januari 2020 § 4. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag, fastställer, med stöd av 8 kap. 2 § socialtjänstlagen, 17 kap. 1 § 
hälso- och sjukvårdslag (2017:30) samt 2 kap. 5 § kommunallagen, taxa avseende avgifter för 
hemtjänstinsatser, kommunal hälso- och sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom 
socialtjänsten, enligt föreliggande förslag, och att kommunfullmäktige fastställer avgifterna 
för år 2020 enligt föreliggande förslag att gälla från och med 1 april 2020, samt att 
kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att årligen revidera avgifterna utifrån 
förändringar i prisbasbelopp, prisindex OPI och LPIK samt övriga värden som taxan baseras 
på. 
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Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med välfärdsnämndens förslag med ändringen att kommunfullmäktige behåller kostnaden för 
trygghetslarm på den nivå som finns idag. 
  
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 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 11 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer, med stöd av 8 kap. 2 § socialtjänstlagen, 17 kap. 1 § hälso- 
och sjukvårdslag (2017:30) samt 2 kap. 5 § kommunallagen, taxa avseende avgifter för 
hemtjänstinsatser, kommunal hälso- och sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom 
socialtjänsten, enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige fastställer avgifterna för år 2020 enligt föreliggande förslag att gälla från 
och med 1 april 2020. 
 
Kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att årligen revidera avgifterna utifrån 
förändringar i prisbasbelopp, prisindex OPI och LPIK samt övriga värden som taxan baseras 
på. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S), Robert Langholz (S) och Roland 
Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-02-06  

 

Voteringslista: § 62 
Ärende: Taxa avseende avgifter för hemtjänstinsatser, kommunal hälso- och sjukvård samt 
andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten,  2019KS740 
 
Bilaga 11. 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   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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§ 63        Dnr 2018KS1054 

Uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad badplats  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 i § 119 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
påbörja arbete med att bygga minst en tillgänglighetsanpassad badplats i kommunen. 
 
Under våren 2019 har en utredning om lämplig plats för tillgänglighetsanpassad badplats i 
Härryda kommun genomförts. Utredningen har utgått från Boverkets föreskrifter om 
tillgängliga platser och undersökte förutsättningarna på följande kommunala badplatser i 
kommunen; Hästeviken i Mölnlycke, Frökens Udde i Mölnlycke, Sjöholmen i Landvetter, 
Västra Nedsjön i Hindås, Rammsjön i Rävlanda samt Gingsjön i Hällingsjö. 
 
Utredningen fastställer badplatsernas olika förutsättningar och kostnad för 
tillgänglighetsanpassning. Investeringskostnad för tillgänglighetsanpassning är ca 150-615 
tkr. Driftkostnaden beräknas till ca 5 tkr per år där det finns behov att sätta upp portabel 
tillgänglighetsanpassad WC. Dessutom tillkommer kapitaltjänstkostnad. 
Investeringskostnaden för att tillgänglighetsanpassa en badplats är lägst i Gingsjön. 
 
För att skapa en bild av utbudet av tillgänglighetsanpassade badplatser i närområdet, dvs. 
grannkommuner, har en kartläggning gjorts. Kartläggningen konstaterar att det i 
grannkommunerna finns fyra tillgänglighetsanpassade badplatser i nära anslutning till 
kommungränsen. Utöver dessa finns även en tillgänglighetsanpassad badplats för havsbad vid 
Lilla Amundön i Göteborg. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 23 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Kersti Lagergren (M) att kommunstyrelsen anser 
att en tillgänglighetsanpassad badplats inte ska byggas i nuläget, samt att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige noterar att uppdraget är avslutat. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) och Leo Welter (SD) att 
kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att tillgänglighetsanpassa badplatsen vid 
Hästeviken i samband med Råda Säteris arbete med att göra Råda Säteri till en attraktiv 
mötesplats. 
 
Robert Langholz (S) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
beslutar att färdigställa badplatsen i Gingsjön med tillgänglighetsanpassning, finansierat i 
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driftbudget. 
  
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa badplatsen vid Hästeviken i samband med Råda Säteris arbete med att 
göra Råda Säteri till en attraktiv mötesplats, samt att kommunstyrelsen beslutar att färdigställa 
badplatsen i Gingsjön med tillgänglighetsanpassning, finansierat i driftbudget. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs, Roland 
Jonssons, Robert Langholz och Patrik Lindes yrkanden. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs, Roland Jonssons, Robert Langholz 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 Roland Jonssons, Robert Langholz 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 7 ledamöter 
röstar Ja, 5 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 12 voteringslista.  
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att en tillgänglighetsanpassad badplats inte ska byggas i nuläget. 
  
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar att uppdraget är avslutat. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S), Robert Langholz (S) och Roland 
Jonsson (MP). 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 63 
Ärende: Uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad badplats,  2018KS1054 
 
Bilaga 12. 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 
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 7 5 1 
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§ 64        Dnr 2019KS795 

Remissvar på förslag till länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland  

  
Härryda kommun har fått en inbjudan från Västra Götalandsregionen och VästKom att senast 
den 14 februari 2020 lämna synpunkter på remiss om förslag till länsgemensam handlingsplan 
för suicidprevention i Västra Götaland. Syftet med handlingsplanen är att med 
suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. 
 
I handlingsplanen beskrivs bakgrund, mål och syfte, process för framtagande samt 
aktivitetsområden för det suicidpreventiva arbetet. Planen ska utgöra en grund för 
kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan 
inkluderas. 
 
Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional och lokal vårdsamverkan med 
genomförande av Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. På samma vis förväntas 
denna plan omhändertas delregionalt och lokalt. 
 
Förvaltningens bedömning är att förslaget till handlingsplan för länsgemensam 
suicidprevention utgör en bra vägledning för det lokala arbetet då den är kort, konkret samt 
ger möjlighet för kommunen att forma arbetet utifrån lokala förutsättningar. Förvaltningen 
välkomnar förslaget till länsgemensam handlingsplan. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 20 december 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 20 december 2019 från utvecklingsfunktionen som 
eget yttrande till Västra Götalandsregionen och VästKom. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 65        Dnr 2019KS379 

Medborgarförslag gällande utbyggnad av 5G  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 399 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag från förslagsställaren gällande hälsoriskerna som utbyggnaden av 
femte generationens (5G) mobilnät medför. Kommunfullmäktige uppdrog även åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget framhålls att utbyggnaden av 5G 
kommer innebära en kraftig ökning av mikrovågsstrålningen i samhället samt en ökad risk för 
befolkningen att drabbas av infertilitet och cancer. I medborgarförslaget föreslår 
förslagsställaren att Härryda kommun ska hålla sig borta från 5G. 
 
Strålskyddsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten är de svenska myndigheter som torde ha 
den samlade vetenskapliga kompetensen i frågor rörande hälsoeffekterna som utbyggnaden av 
5G medför och vars rekommendationer kommunen grundar sina ställningstagande på. I 
dagsläget anser inte dessa myndigheter att det finns några hälsorisker med att exponeras för 
den elektromagnetiska strålning som utbyggnaden av 5G kommer att innebära. Därför anser 
inte förvaltningen att det finns skäl för Härryda kommun att aktivt ta avstånd från 
utbyggnaden av 5G. Om myndigheterna ändrar sina rekommendationer kommer förvaltningen 
att se över sitt ställningstagande. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 6 december 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till skrivelse daterad 
den 6 december 2019 från sektorn för samhällsbyggnad. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 66        Dnr 2019KS399 

Motion om hälsoriskerna med 5G  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 128 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) gällande hälsoriskerna som utbyggnaden av femte 
generationens (5G) mobilnät medför. I motionen beskriver motionären bland annat att 
strålningen från befintlig trådlös teknik medför allvarliga hälsorisker för människan och att 
det saknas forskning som visar att utbyggnaden av 5G inte utgör en fara för människan. Till 
följd av detta föreslår motionären följande: 
  

 ”Härryda kommun där man kan- stoppar utbygganden av 5G i kommunen tills man är 
säker på att den inte utgör en hälsorisk och miljöfara.” 

 ”Härryda kommun gör riskanalyser med trådlös kommunikation i sin verksamhet.” 
  

5G är den femte generationens mobiltelefonnät och förväntas möjliggöra betydligt högre 
dataöverföringshastigheter och högre kapacitet än dagens mobilnät. Strålskyddsmyndigheten 
och Folkhälsomyndigheten är de svenska myndigheter som torde ha den samlade 
vetenskapliga kompetensen i frågor rörande strålning från trådlös teknik och dess 
hälsoeffekter och vars rekommendationer kommunen grundar sina ställningstagande på. I 
dagsläget anser inte dessa myndigheter att det finns några hälsorisker med att exponeras för 
den elektromagnetiska strålning som dagens basstationer för mobiltelefoni och trådlösa 
datornätverk använder eller att exponeras för den elektromagnetiska strålning som 
utbygganden av 5G kommer innebära. Därför anser inte förvaltningen att det finns skäl för 
kommunen att aktivt motverka utbygganden av 5G eller genomföra en riskanalys gällande 
hälsoeffekterna som kommunens trådlösa kommunikation kan medföra. Om myndigheterna 
ändrar sina rekommendationer i frågan kommer även förvaltningen att se över sitt 
ställningstagande. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 6 december 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad 6 december 2019 
från sektorn för samhällsbyggnad. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 67        Dnr 2019KS282 

Motion om IT-säkerhet  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 5 juni 2019 i § 88 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Jonas Andersson (S) om IT-säkerhet. Motionären föreslår att följande utreds: 
  

 Om det är förenligt med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) att kommunens e-
post ligger i Microsofts moln 

 Om det är förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR) att kommunens e-post 
ligger i Microsofts moln 

 Hur kommunens tjänstemän och politiker ska hantera e-post på ett lagligt sätt 
 Vilka andra av kommunens system som ligger i molntjänster med tillhörande 

konsekvensanalys. 
 
Förvaltningen har belyst frågan om det är förenligt med OSL och GDPR att kommunens e-
post ligger i Microsofts moln och konstaterar att det i dagsläget inte finns någon svensk 
domstol eller något EU-organ som tagit ställning till om det är förenligt med OSL respektive 
GDPR att ha en e-postlösning som ligger i Microsofts moln. 
 
Härryda kommun, tillsammans med hälften av landets kommuner, använder Microsofts 
Office 365 och därmed ligger e-posten i Microsofts moln. I kommunens policy för hantering 
av e-post står bland att sekretessuppgifter inte får förekomma i e-post och att personuppgifter 
ska hanteras varsamt. Förutom denna policy regleras även hantering av e-post i 
styrdokumenten ”Policy för informationssäkerhet” och ”Rutin för informationssäkerhet för 
medarbetare”. För att hantera e-post korrekt behöver tjänstemän och politiker känna till och 
följa vad som står i gällande styrdokument. 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) anser att rättsläget för molntjänster är oklart och för 
att stödja dess medlemmar har SKR bl. a. tagit fram vägledningar för molntjänster. I dessa 
vägledningar påpekar SKR bl. a. vikten av att informationsklassa den information som finns i 
molntjänsterna. SKR har själva tagit fram ett verktyg för detta som heter KLASSA. Härryda 
kommun använder sig av KLASSA och arbetet med att klassificera samtliga IT-system har 
påbörjats. 
 
Motionären föreslår att en utredning ska genomföras avseende ett antal punkter. 
Förvaltningen bedömer att det inte är nödvändigt att göra ytterligare utredningar än det som 
nu redovisas och föreslår därför att motionen avslås. Även om rättsläget är oklart om det är 
förenligt med OSL respektive GDPR att kommunens e-post ligger i Microsofts moln samt att 
cirka 25 % av Härryda kommuns system ligger i molnet gör förvaltningen bedömningen att 
tjänstemän och förtroendevalda politiker kan hantera e-post på ett korrekt och lagligt sätt 
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genom att följa vad som anges i styrdokumenten för informationssäkerhet. Härryda kommun 
följer utveckling på såväl regional som nationell nivå för att kunna genomföra erforderliga 
anpassningar. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 16 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse daterad den 16 januari 2020 från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd. 
 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
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 13 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 16 januari 
2020 från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S) och Robert Langholz (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-02-06  

 

Voteringslista: § 67 
Ärende: Motion om IT-säkerhet,  2019KS282 
 
Bilaga 13. 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   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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§ 68        Dnr 2019KS316 

Motion om nya utbildningar i kommunen  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 i § 105 att till välfärdsnämnden remittera en 
motion från Boris Leimar (SD) om nya utbildningar i kommunen. Motionären yrkar på att 
Härryda kommun utreder möjligheterna till att starta utbildningar inom säkerhet både på 
gymnasial nivå och på YH-utbildningar. Exempel på yrken som motionären lyfter fram är 
väktare, kriminalvårdspersonal och säkerhetsansvariga. 
 
Säkerhetsutbildningar är som regel eftergymnasiala utbildningar. Det finns inga nationella 
program på gymnasial nivå som utbildar säkerhetspersonal. Dock finns vissa gymnasieskolor 
i Göteborgsregionen (GR) som erbjuder utbildningar som profilerar sig inom 
säkerhetsområdet. När det gäller vuxenutbildningen beslutar GR:s utbudsgrupp vilka 
utbildningar som får starta. Vuxenutbildning inom GR är till stor del statsbidragsfinansierad, 
där staten har ett krav på motprestation med att kommunen ska bedriva lika mycket utbildning 
i egenregi. Yrkeshögskolemyndigheten beviljar start av YH-utbildningar utifrån en analys av 
vilka yrken det finns anställningsbehov. Myndighetens bedömning är att det råder stor brist på 
utbildningar inom IT-säkerhet och informationssäkerhet. Inom yrkeshögskolan finns redan 
idag en utbildning inom säkerhet, dock med ett annat fokus än det som motionären efterlyser. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 21 oktober 2019. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 8 januari 2020 § 5. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse daterad den 21 oktober 2019 från sektorn för utbildning och 
kultur. 
 
Leo Welter (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Leo Welters 
yrkanden. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
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Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Leo Welters yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 21 oktober 
2019 från sektorn för utbildning och kultur. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 69        Dnr 2019KS480 

Rapportering av Härryda kommuns avtalssamverkan 2019  

  
Den 1 juli 2018 infördes nya bestämmelser om kommunal avtalssamverkan i kommunallagen 
(2017:725), KL. Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att uppgifter helt 
eller delvis ska utföras av annan kommun. De nya bestämmelserna ger också möjlighet till så 
kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden. Av 9 kap. 38 § KL framgår att 
kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om 
kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. 
 
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. För att möta 
kraven på demokratisk insyn ska kommunstyrelsen årligen rapportera till kommunfullmäktige 
om kommunens avtalssamverkan. Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och 
rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen årligen ska sammanställa befintliga 
och nya samverkansavtal och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med 
rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för 
verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller ett landsting. 
 
Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat 
ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens 
förslag till budget. För år 2019 rapporteras Härryda kommuns avtalssamverkan separat genom 
detta ärende. Inför år 2020 genomför förvaltningen en översyn av kommunens 
avtalssamverkan samt hur rapporteringen ska ske framgent. 
 
I bilagan till denna skrivelse återfinns en sammanställning över de samverkansavtal som varit 
giltiga under år 2019 från respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller 
information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner 
eller landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering 
och om denna möjlighet har utnyttjats. 
 
Sektorn för utbildning och kultur, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, 
utvecklingsfunktionen, ekonomifunktionen och personalfunktionen uppger att de inte har 
någon avtalssamverkan. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 19 december 2019. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 70        Dnr 2019KS832 

Årsrapporter från kommunstyrelsens rådgivande organ 2019  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Årsrapport från brottsförebyggande rådet 2019 
 Årsrapport från pensionärsrådet 2019 
 Årsrapport från rådet för funktionshinderfrågor 2019 
 Årsrapport från rådet för idéburna organisationer 2019 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 71        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Martin Tengfjord (SP) som ledamot i rådet för idéburna 
organisationer, samt fyllnadsval  

  
Martin Tengfjord (SP) avsäger sig i skrivelse daterad den 16 januari 2020 uppdraget som 
ledamot i rådet för idéburna organisationer. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen entledigar Martin Tengfjord (SP) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunstyrelsen utser Lennart Winqvist (SP) till ledamot i rådet för idéburna 
organisationer. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 72        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Boris Leimar (SD) som ledamot i arbetsgruppen för 
kollektivtrafikfrågor, samt fyllnadsval  

  
Boris Leimar (SD) avsäger sig i skrivelse daterad den 30 januari 2020 uppdraget som ledamot 
i kommunstyrelsens arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen entledigar Boris Leimar (SD) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunstyrelsen utser Peter Arvidsson (SD) till ledamot i arbetsgruppen för 
kollektivtrafikfrågor. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 73        Dnr 2018KS681 

Förslag till Länsstyrelsen i Västra Götaland län avseende borgerlig 
vigselförrättare  

  
Härryda kommun kan lämna förslag på vigselförrättare till Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län som beslutar om att förordna vigselförrättare. Roland Jonsson (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår Roland Jonsson som vigselförrättare. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Västra Götalands län att förordna Roland Jonsson 
(MP) som borgerlig vigselförrättare till och med den 31 december 2022. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 74        Dnr 2019KS505 

Ändring av datum för kommunstyrelsens sammanträde 28 maj, på 
förslag den 29 maj  

  
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ändra datum för sammanträdena den 28 maj till den 29 
maj. Två olika alternativ på tider den 29 maj föreligger. 
 
Alternativ 1 
kl. 10-12 Ekonomiutskottet 
kl. 12:45-13:30 Förmöten 
kl. 13:30-16:30 Kommunstyrelsen 
 
Alternativ 2 
kl. 8-9 Förmöten 
kl. 9-12 Kommunstyrelsen 
kl. 13-15 Ekonomiutskottet 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ändra tid för kommunstyrelsens och 
ekonomiutskottets sammanträden den 28 maj till den 29 maj, i enlighet med alternativ två som 
lyder: 
kl. 8-9 Förmöten 
kl. 9-12 Kommunstyrelsen 
kl. 13-15 Ekonomiutskottet 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte ändra dag och tid för 
kommunstyrelsens och ekonomiutskottets sammanträden den 28 maj. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Roland 
Jonssons yrkanden. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Roland Jonssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra tid för kommunstyrelsens och ekonomiutskottets 
sammanträden från den 28 maj till den 29 maj, enligt följande tider: 
 
kl. 8-9 Förmöten 
kl. 9-12 Kommunstyrelsen 
kl. 13-15 Ekonomiutskottet 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 75        Dnr 2020KS30 

Delgivning av välfärdsnämndens yttrande över granskning av det 
systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola  

  
Den 28 oktober 2019 överlämnade revisorerna en granskningsrapport till välfärdsnämnden 
om det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan. Syftet med 
granskningen var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan. Granskningen visar att 
välfärdsnämnden delvis har tillsett detta och att det finns utvecklingsområden. Förvaltningen 
redovisar åtgärder i skrivelse daterad den 16 januari 2020 och välfärdsnämnden beslutade att 
godkänna redovisade åtgärder.  
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 16 januari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 8 januari 2020 § 7.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 76        Dnr 2020KS27 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Kommunstyrelsen delges protokoll från Pensionärsrådet den 16 januari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 77        Dnr 2020KS25 

Delgivningar 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott. Cirkulär 
20:06 från SKR 

 Granskningsrapport av ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst 
 Svar på enkät från vattenmyndigheterna om åtgärdsprogram 2016-2021 
 Förändring av verksamhetsplan 2019 Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 Handlingsprogram 2020-2023 enligt Lag om skydd mot olyckor 

för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 Ekonomisk lägesrapport per oktober 2019 Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 78        Dnr 2020KS26 

Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Inkommen skrivelse angående planerad kommunal avverkning av skog, daterad den 
13 januari 2020 

 Svar på skrivelse angående schaktmassetippning på Bårhult 1:3, daterad den 21 
januari 2020 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 79        Dnr 2019KS71 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 24 januari 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 80        Dnr 2020KS1 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 17 januari 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

84 / 87



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 81        Dnr 2020KS35 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning 
över anmälda delegationsbeslut, daterad den 17 januari 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 82        Dnr 2020KS9 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 10 januari 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 83        Dnr 2020KS55 

Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: 
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: 
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling. Förteckning över anmälda 
delegationsbeslut, daterad den 23 januari 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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