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ordförande) 
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) 
Karin Dahl (kommunikationschef) 
Maria Hamrehjelm (fastighetschef) §§84-88 
Rikard Larsson (Hemsö fastighets AB ) §85 
Mattias Andersson (Hemsö fastighets AB) §85 
Carl Nielsen (Hemsö fastighets AB) §85 
Anna-Kajsa Tagesson (utredare personalfunktionen) §86 
Jessica Stenhoff (vatten- och avfallschef) §87 
Jasna Brcic (projektledare VA) §87 
Jenny Lööf (kommunikatör) §87 
Fredrik Wejrot (trafikchef) §89 
Lovisa Gustafsson (projektledare trafik) §89 
Matilda Svenning (stadsarkitekt) §89 
Helena Hatheyer (redovisningschef) §§90-92 
Helena Lundqvist (budgetcontroller) §§90-92 
Anna-Sofia Wannerskog (planarkitekt) §101 
Kristina Englund (Mark- och bostadschef) §§102-104 

  
Utses att justera Grim Pedersen 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-03-12   15:30 
  
Protokollet omfattar §§84-119 
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ÄRENDELISTA 

§ 84 Fastställande av föredragningslistan 
§ 85 Information om Hemsös verksamhet och samhällsfastigheter 
§ 86 Information om medarbetarenkäten 2019 

§ 87 Lägesrapport om projektet vattenverk i Hindås och överföringsledningar mellan 
Landvetter och Hindås 

§ 88 Information om garantiarbeten inför beslut om startbesked 
§ 89 Totalgenomgång av Mölnlycke dagvattenpark 
§ 90 Årsredovisning 2019 
§ 91 Förslag till resultatfond och ombudgetering med anledning av 2019 års bokslut 
§ 92 Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-2025 
§ 93 Avgifter för resor till och från dagverksamhet för äldre 
§ 94 Behandling av återremitterat ärende: Begäran om startbesked för garantiarbeten 

§ 95 Behandling av återremitterat ärende: Begäran om startbesked för avveckling av 
oljepanna samt införande av fjärrvärme på Djupedalskolan 

§ 96 Begäran om startbesked för energieffektivisering på Råda Säteri 

§ 97 Behandling av återremitterat ärende: Begäran om  startbesked av investeringsprojekt 
K2020 Initiala åtgärder 

§ 98 Behandling av återremitterat ärende: Begäran om startbesked av investeringsprojekt 
Trafikmiljöåtgärder 

§ 99 Härryda kommuns kommunikation och dialog med Trafikverket 
§ 100 Planbesked för Håltsås 1:8 
§ 101 Antagande av detaljplan för Rävlanda 5:45, enbostadshus i Rävlanda 
§ 102 Behandling av återremitterat ärende: Försäljning av Pulkavägen 4 
§ 103 Behandling av återremitterat ärende: Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4 
§ 104 Föravtal inför planarbete för del av Slamby 1:24 
§ 105 Medborgarförslag om att installera vattenfontän/källa vid Djupedals hundrastgård 
§ 106 Medborgarförslag om att öka turtätheten till Rävlanda 
§ 107 Motion rörande Kust- till kustbanan 
§ 108 Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning 
§ 109 Policy för representation 
§ 110 Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

§ 111 Val av representanter till LAG (Local Action Group) Göteborg insjörike för resten av 
mandatperioden 2019-2022 

§ 112 Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020 
§ 113 Delgivningar 2020 
§ 114 Delgivning av protokoll från råd 2020 
§ 115 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020 
§ 116 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
§ 117 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020 
§ 118 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2020 
§ 119 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, 
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Personal, Ekonomi och upphandling 2020 
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§84 
Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§85 
Information om Hemsös verksamhet och samhällsfastigheter 
 
Hemsö Fastighets AB äger och förvaltar samhällsfastigheter, det innefattar exempelvis 
fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Rikard Larsson, regionchef 
väst, Mattias Andersson och Carl Nielsen affärsprojektledare från Hemsö fastighets AB 
informerar om deras verksamhet, om olika samarbetsmodeller och exempel på affärsupplägg 
med Härryda kommun. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§86 
Information om medarbetarenkäten 2019 
 
Anna-Kajsa Tagesson, utredare personalfunktionen, informerar om resultatet från 
medarbetarenkäten 2019.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 87        Dnr 2018KS117 

Lägesrapport om projektet vattenverk i Hindås och överföringsledningar 
mellan Landvetter och Hindås  

  
Jessica Stenhoff, vatten- och avfallschef, ger en lägesrapport för projektet om byggnation av 
nytt vattenverk, överföringsledningar, råvattenpumpstation och högreservoar. Projektet följer 
tidplan och ekonomisk prognos. Jessica Stenhoff redogör även för utmaningar och risker i 
projektet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 88        Dnr 2019KS748 

Information om garantiarbeten inför beslut om startbesked  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 58 att återremittera ärende om startbesked 
för garantiarbeten till förvaltningen för redovisning av ärendet innan beslut.  
 
Maria Hamrehjelm, fastighetschef, redovisar ärendet om garantiarbeten. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§89 
Totalgenomgång av Mölnlycke dagvattenpark 
 
Den 6 februari 2020 § 43 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet om begäran om 
startbesked för investeringsprojekt kopplade till Mölnlycke dagvattenpark etapp 2, för att 
förvaltningen ska hålla en totalgenomgång av resterande dagvattenpark. Etapp 2 omfattar 
bland annat ny- eller ombyggnation av broar och bryggor som del stadsutvecklingen för 
Mölnlycke. 
 
Fredrik Wejrot trafikchef, Lovisa Gustafsson projektledare trafik, Anders 
Ohlson samhällsbyggnadschef och Matilda Svenning stadsarkitekt informerar i ärendet, bland 
annat om syftet med projektet, ekonomiska kalkyler, förslag till prioriteringslista och fyra 
olika alternativ till beslut. 
 
Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 2 april 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 90        Dnr 2020KS36 

Årsredovisning 2019  

  
Från förvaltningen föreligger förslag till årsredovisning för år 2019. 
 
Årsredovisningen innehåller ett sammandrag av årsbokslut med uppgift om utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 
Upplysning om borgensförbindelse framgår också. 
 
Av kommunfullmäktiges fastställda mål för god ekonomisk hushållning bedömer 
förvaltningen att finansiella mål uppnås under 2019 samt den senaste fyraårsperioden. Av 
kommunfullmäktiges fyra fastställda verksamhetsmål bedömer förvaltningen att ett uppnås, 
två delvis och ett inte alls. Målet ”Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på 
lägst 1,5 % kan mötas med alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer” uppnås inte. 
Den samlade bedömningen är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning delvis. 
 
Det finansiella resultatet för Härryda kommun uppgår till 110,7 miljoner kronor och 
soliditeten har ökat med tre procentenheter till 31 procent. Resultatet motsvarar 5,3 procent av 
verksamhetens nettokostnader, som är 2,1 miljarder kronor. Kommunens nettoinvesteringar 
uppgår till 211,9 miljoner kronor jämfört med kommunfullmäktiges ram på 400 miljoner 
kronor. Den externa upplåningen är oförändrad och uppgår till 700 miljoner kronor. 
 
Den verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag har sammanställts med kommunens bokslut 
och koncernredovisningen ingår i årsredovisningen. Där ingår också en beskrivning av den 
uppsikt som kommunstyrelsen bedrivit över de kommunala bolagen.  Det har vid fullgörande 
av uppsiktsplikten inte framkommit annat än att verksamheten under 2018 i berörda bolag 
bedrivits inom fullmäktige uppställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 10 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Härryda Energi AB och dess helägda bolag 
Härryda Energi Elhandel AB, Förbo AB samt Landvetter Södra Utveckling AB liksom 
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Renova AB och Gryaab under 2019 har varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen för revision. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 91        Dnr 2020KS37 

Förslag till resultatfond och ombudgetering med anledning av 2019 års 
bokslut  

  
I samband med analysen av bokslut 2019 lämnar förvaltningen förslag till resultatfond och 
ombudgetering av investeringar med anledning av 2019 års budgetavvikelser. Då 
investeringsnivån varit lägre än budgeterat under år 2019 föreslås kommunfullmäktige att anta 
en reviderad balansbudget. 
 
Förslag till resultatfond avser Va-verksamheten och Avfallsverksamheten. Dessa 
verksamheter benämns ofta ”affärsmässiga verksamheter” och skall vara självfinansierade av 
taxekollektivet. Det innebär att taxorna skall täcka kostnaderna, varken mer eller mindre. 
Resultatfonden är ett bokföringsmässigt sätt att hålla ordning på om verksamheterna har en 
skuld eller fordran på skattekollektivet. För närvarande har de affärsmässiga verksamheterna 
en fordran på knappt 10 mnkr. Förvaltningen föreslår med anledning av 2019 års resultat att 
resultatfonden totalt minskas med 87 tkr från 9 734 mnkr till ett positivt saldo om 9 647 mnkr. 
 
Ombudgetering av investeringar syftar till att möjliggöra fortsatta investeringar inom projekt 
som tidigare år antagits av politiken. Oftast handlar det om pågående projekt eller projekt som 
blivit försenade, men kan också i vissa fall omfatta mindre projekt där medel kan behöva 
ackumuleras för att åtgärder skall kunna finansieras. 
 
Investeringsredovisningen redovisar ett sammanlagt överskott jämfört med budget på 391,8 
mnkr. Med anledning av att flera större projekt är försenade föreslår förvaltningen att dessa 
ombudgeteras till 2020. Totalt föreslår förvaltningen att 318,4 mnkr ombudgeteras, vilket 
innebär att den sammanlagda investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 797,4 mnkr. Förslag 
till ombudgetering avser främst sektorerna samhällsbyggnad och teknik och förvaltningsstöd. 
Förslag till ombudgetering för sektorn samhällsbyggnad uppgår till 226,1 mkr och omfattar 
bland annat trafikprojekt om 100,2 mnkr och VA-investeringar om 125 mnkr. Förslag till 
ombudgetering för sektorn teknik och förvaltningsstöd uppgår till 82,9 mnkr och beror främst 
på tidsförskjutningar. Socialtjänst samt utbildning och kultur föreslår att ombudgetera 3,1 
respektive 4,0 mnkr till följd av tidsförskjutningar. Kommunledning föreslår ombudgetera 2,4 
mkr. 
 
Förvaltningen bedömer att föreslagen ombudgetering ryms inom ramen för det av 
kommunfullmäktige fastställda taket för nettoinvesteringar om 400 mkr. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 20 januari 2020. 
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Kommunstyrelsens behandling  
 
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen noterar att ett skrivfel kommer korrigeras i bilaga 
1 till tjänsteskrivelse, i kommentaren till tabellen. Summan 6 647 tkr ska ändras till 9 647 tkr 
så att meningen lyder: Tillsammans med årets resultat om -87 föreslås resultatfonden uppgå 
till 9 647. 
 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
resultatfond per 2020-01-01 till 9 647 tkr enligt föreliggande förslag, att kommunfullmäktige 
beslutar ombudgetera investeringsmedel med 318 436 tkr, samt att kommunfullmäktige 
fastställer en reviderad balansbudget enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer resultatfond per 2020-01-01 till 9 647 tkr enligt föreliggande 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar ombudgetera investeringsmedel med 318 436 tkr. 
 
Kommunfullmäktige fastställer en reviderad balansbudget enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar att ett skrivfel kommer korrigeras i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, i 
kommentaren till tabellen. Summan 6 647 tkr ska ändras till 9 647 tkr så att meningen lyder: 
Tillsammans med årets resultat om -87 föreslås resultatfonden uppgå till 9 647. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 92        Dnr 2020KS42 

Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-2025  

  
Kommunfullmäktige ska den 15 juni 2020 fatta beslut om budget/plan inför perioden 2021-
2025. I samband med beslutet fastställs även mål och inriktningar för perioden. 
 
Inför kommunfullmäktiges beslut arbetar den politiska organisationen parallellt med 
förvaltningen i syfte att ta fram underlag inför kommunfullmäktiges beslut. Dokumentet 
”Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-2025” redovisar 
förvaltningens bedömning av det ekonomiska läget och de ekonomiska och praktiska 
förutsättningar som ingår i förvaltningens arbete. 
 
De ekonomiska planeringsförutsättningarna utgår från att de finansiella målen skall uppnås 
utan förändringar av den kommunala skattesatsen. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 20 janr 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar de ekonomiska planeringsförutsättningar som ligger till grund 
för arbetet med budget/plan inför perioden 2021-2025. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 93        Dnr 2020KS18 

Avgifter för resor till och från dagverksamhet för äldre  

  
Välfärdsnämnden beslutade 6 november 2019 i § 256 budget och verksamhetsplan för 
socialtjänsten 2020 – 2022 om ökade taxor och avgifter för äldreomsorg. Förvaltningen 
föreslår att Härryda kommun följer majoriteten av kommunerna i Västra Götaland och inför 
en egenavgift för resor till och från dagverksamheten för äldre. Avgiften tas ut enligt 
färdtjänsttaxa. Resor för äldre till och från dagverksamhet hamnar i så fall i den kategori som 
trafikverksamheten benämner linjelagd färdtjänst med en månadskostnad på 600 kr. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 8 oktober 2019. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 5 februari 2020 § 39. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen, i enlighet med välfärdsnämndens förslag till 
beslut i kommunfullmäktige, föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbelägga resor 
till och från dagverksamhet för äldre enligt gällande taxa för linjelagd färdtjänst. Avgift tas ut 
från och med 1 april 2020. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte avgiftsbelägga resor till och från 
dagverksamhet för äldre. 
  
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. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbelägga resor till och från dagverksamhet för äldre 
enligt gällande taxa för linjelagd färdtjänst. Avgift tas ut från och med 1 april 2020. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Roland Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-03-05  

 

Voteringslista: § 93 
Ärende: Avgifter för resor till och från dagverksamhet för äldre,  2020KS18 
 
Bilaga 1. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 94        Dnr 2019KS748 

Behandling av återremitterat ärende: Begäran om startbesked för 
garantiarbeten  

  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan det kan genomföras. Investering för garantiarbeten 2020 pekades ut 
som ett sådant projekt. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i § 58 den 6 februari 2020 att återremittera ärende om startbesked 
för garantiarbeten till förvaltningen för redovisning av ärendet innan beslut. 
 
En del av kostnaden för ett investeringsprojekt kallas garantiarbeten. Det förekommer vid 
byggentreprenad, det vill säga när kommunen bygger nytt, bygger till eller bygger om. 
 
Garantiarbeten omfattar kostnader som kommunen är ålagda att betala till entreprenör i form 
av innehållna medel innan byggentreprenaden anses avslutad samt kostnader för besiktningar 
och anpassningar till verksamhetens behov som uppkommit efter projektering. 
 
Garantibesiktningen ska enligt gällande lagstiftning genomföras 2 år efter slutbesiktning 
 
Kostnader för innehållna medel till entreprenör samt kostnader för besiktningar är kommunen 
som beställare av en entreprenad, enligt avtal, ålagda att betala. För att förhindra en rättstvist 
ska garantibesiktning genomföras. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beviljar startbesked för garantiarbeten i de delar 
som består av innehållna medel, garantibesiktning, växtbesiktning och anmärkning från 
slutbesiktning.  
 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma 
när det gäller förändringar utifrån verksamhetens behov. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för garantiarbeten i de delar som består av innehållna 
medel, garantibesiktning, växtbesiktning och anmärkning från slutbesiktning.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma när det gäller förändringar utifrån 
verksamhetens behov. 
 

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

  
  
 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 95        Dnr 2019KS751 

Behandling av återremitterat ärende: Begäran om startbesked för 
avveckling av oljepanna samt införande av fjärrvärme på Djupedalskolan  

  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan det kan genomföras. Investering för avveckling av oljepanna samt 
införande av fjärrvärme på Djupedalskolan (energieffektivisering) 2020 pekades ut som ett 
sådant projekt. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i § 55 den 6 februari 2020 att återremittera ärende om startbesked 
för avveckling av oljepanna samt införande av fjärrvärme till förvaltningen för redovisning av 
driftstatistik, energieffektiviseringskalkyl samt samplanering av andra åtaganden i samband 
med genomlysning av samtliga skolfastigheter. 
 
Befintlig oljepanna på Djupedalskolan ska avvecklas och fjärrvärme installeras. Ledningarna 
för fjärrvärme dimensioneras för att klara framtida anslutningar. Projektet är en följd av 
uppdrag i budget 2019 om att fasa ut oljepannor i kommunala byggnader. Beräknad 
investeringsutgift är 2500 tkr. 
 
För att kunna genomföra och slutföra uppdraget i budget 2019 bedömer förvaltningen att 
utfasningen behöver påbörjas under 2020. Oljepannan är från 1981 och uppskattas inte ha 
någon återstående livslängd. Det innebär att ett utbyte behöver ske skyndsamt för att skolan 
inte ska stå utan uppvärmning. 
 
Fjärrvärme väljs före värmepump då val av värmepump skulle kräva stora ingrepp på befintlig 
skolgård. Förutom att det skulle innebära att eleverna under en period inte har en skolgård att 
vistas på kommer skolgården även att behöva iordningställas efter borrning och grävning. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 20 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för avveckling av oljepanna samt införande av 
fjärrvärme på Djupedalskolan. 
 

---------------------- 
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§ 96        Dnr 2020KS52 

Begäran om startbesked för energieffektivisering på Råda Säteri  

  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan det kan genomföras. Investering för avveckling av oljepannor och 
installation av utökad värmepumpsanläggning (energieffektivisering) 2020 pekades ut som ett 
sådant projekt. 
 
Befintliga oljepannor på Råda säteri ska avvecklas och en utökad värmepumpsanläggning 
installeras. Projektet är en följd av uppdrag i budget 2019 om att fasa ut oljepannor i 
kommunala byggnader. Beräknad investeringskostnad är 1500 tkr. 
 
För att kunna genomföra och slutföra uppdraget i budget 2019 bedömer förvaltningen att 
utfasningen behöver påbörjas under 2020. Avvecklingen kan senareläggas men en framtida 
senare avveckling innebär att verksamheterna på Råda säteri påverkas i högre grad än om det 
genomförs med övriga planerade projekt på Råda säteri under 2020. 
 
Förvaltningen bedömer att utökning av befintlig värmepumpsanläggning är det mest 
kostnadseffektiva alternativet och det alternativ som ger minst påverkan på närområdet. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 28 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för avveckling av oljepannor och installation av utökad 
värmepumpsanläggning på Råda säteri. 
 

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

  
  
 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 97        Dnr 2019KS775 

Behandling av återremitterat ärende: Begäran om  startbesked av 
investeringsprojekt K2020 Initiala åtgärder  

  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan det kan genomföras. Investering för Initiala åtgärder enligt K2020 
pekades ut som ett sådant projekt. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 6 februari 2020 i § 51 för att en mall för olika 
typer av startbesked ska tas fram. 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. 
 
I investeringsbudget 2020 finns det 0,5 mnkr avsatta för Initiala åtgärder enligt K2020. 
Investeringsanslaget möjliggör för trafikverksamheten att fullfölja grunduppdraget med att 
förbättra trafikmiljön med avseende på trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet och med 
investeringsbudget Initiala åtgärder enligt K2020 kan standardhöjande åtgärder genomföras i 
trafikmiljöer kopplade till kollektivtrafiken. 
 
Trafikverksamhetens bedömning är att det finns behov av en tillgänglighetsanpassning på 
busshållplats Önnerödsskolan i Landvetter och behov av en trafiksäkerhetshöjande åtgärd vid 
busshållplats Nysäter på Benarebyvägen i Mölnlycke. 
 
Den trafiksäkerhetshöjande åtgärden på Benarebyvägen syftar till att göra förändringar i 
korsandepunkten för gående och cyklister som passerar över Benarebyvägen mellan 
hållplatslägena. Övergångsstället används också av gående och cyklister då det ingår i ett 
gång- och cykelstråk. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 28 februari 2020. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:10-19:20. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringsprojektet K2020 Initiala åtgärder. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 98        Dnr 2019KS835 

Behandling av återremitterat ärende: Begäran om startbesked av 
investeringsprojekt Trafikmiljöåtgärder  

  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investering för trafikmiljöåtgärder pekades ut 
som ett sådant projekt. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 6 februari 2020 i § 50 för att en mall för olika 
typer av startbesked ska tas fram. Av kommunstyrelsens beslut om återremiss framgår också 
att framkomlighet för alla trafikslag ska säkerställas, det vill säga att fartgupp ej byggs och 
eventuella busshållplatser anordnas så att övrig trafik ej hindras. 
 
I investeringsbudget 2020 finns det 4 000 tkr avsatta för trafikmiljöåtgärder. I det nu aktuella 
ärendet föreslås att 2 950 tkr ianspråktas för att genomföra trafikmiljöåtgärder. 2 450 tkr för 
specificerade trafikmiljöåtgärder och 500 tkr för ospecificerade åtgärder. De nu föreslagna 
åtgärderna och de ospecificerade åtgärderna är en del i arbetet med att säkerställa att 
allmänplats mark har en god utformning utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet 
och trygghet. Den ospecificerade potten bedöms nödvändig för att kunna vidta åtgärder snabbt 
utifrån uppkomna behov och utföra arbeten tids- och kostnadseffektivt. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beviljar startbesked för del av 
investeringsprojektet trafikmiljöåtgärder med 2 950 000 kronor för 2020, med 
kompletteringen att trafikmiljöer ska utvecklas i enlighet med tidigare budgetbeslut så att 
framkomlighet för alla trafikslag ska säkerställas, d.v.s. att fartgupp ej byggs och eventuella 
busshållplatser anordnas så att övrig trafik ej hindras. Trafiksäkerhetsseparering mellan olika 
trafikslag ska eftersträvas med andra lösningar som t.ex. staket.  
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Robert Langholz (S) 
att kommunstyrelsen beviljar startbesked för del av investeringsprojektet trafikmiljöåtgärder 
med 2 950 000 kronor för 2020. 
 
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 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för del av investeringsprojektet trafikmiljöåtgärder 
med 2 950 000 kronor för 2020, med kompletteringen att trafikmiljöer ska utvecklas i enlighet 
med tidigare budgetbeslut så att framkomlighet för alla trafikslag ska säkerställas, d.v.s. att 
fartgupp ej byggs och eventuella busshållplatser anordnas så att övrig trafik ej hindras. 
Trafiksäkerhetsseparering mellan olika trafikslag ska eftersträvas med andra lösningar som 
t.ex. staket. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Roland Jonsson (MP). 
 

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

  
  
 
 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-03-05  

 

Voteringslista: § 98 
Ärende: Behandling av återremitterat ärende:Begäran om startbesked av investeringsprojekt 
Trafikmiljöåtgärder,  2019KS835 
 
Bilaga 2. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 99        Dnr 2020KS147 

Härryda kommuns kommunikation och dialog med Trafikverket  

  
Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) har initierat ett ärende om Härryda kommuns 
kommunikation med Trafikverket, med anledning av att många politiska beslut och 
kommunens utveckling berörs av Trafikverkets agerande och ställningstaganden. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att alla avstämnings- och samrådsmöten 
samt kommunikation som innebär ställningstaganden mellan Härryda kommun och 
Trafikverket ska gå via kommunstyrelsen, samt att det vid deltagande från kommunstyrelsen i 
första hand ska vara någon från presidiet och i andra hand ledamot utsedd av ordförande i 
samråd med presidiet. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att alla avstämnings- och samrådsmöten samt kommunikation som 
innebär ställningstaganden mellan Härryda kommun och Trafikverket ska gå via 
kommunstyrelsen. Vid deltagande från kommunstyrelsen ska det i första hand vara någon från 
presidiet och i andra hand ledamot utsedd av ordförande i samråd med presidiet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 100        Dnr 2018KS633 

Planbesked för Håltsås 1:8  

  
Renova Miljö AB inkom den 13 juli 2018 med en begäran om planbesked för utveckling av 
Fläskebo avfallsanläggning inom fastighet Håltsås 1:8. Ansökan har därefter kompletterats 
den 21 februari och den 25 mars 2019. 
 
Förslaget innebär att utöka området för befintlig avfallsverksamhet med områden för deponi 
(farligt och icke farligt avfall), avfallshantering, lakvattenhantering, bergtäkt, industriändamål 
samt naturområde. Höjderna på deponierna föreslås uppgå till som högst +167 meter över 
nollplanet, vilket innebär höjningar av marknivån mellan 20-40 meter. Ansökan omfattar 
totalt cirka 80 hektar, varav befintliga deponiceller samt tillståndsgivna/framtida deponiceller 
inom gällande detaljplan utgör cirka 12 hektar. 
 
Förvaltningen är positiv till att lokalisera verksamheter längs riksväg 40 på sträckan mellan 
Mölnlycke och Landvetter. De miljömässiga vinsterna i form av att deponering sker i 
lämpliga och kontrollerade miljöer samt att materialåtervinningen kan öka genom större 
avfallshanteringsytor, vilket leder till minskad mängd avfall som behöver deponeras, ses som 
fördelaktiga. Föreslagen utveckling ses även som ett gott utnyttjande av resurser genom att en 
befintlig avfallsanläggning utnyttjas i högre grad istället för att ta i anspråk helt nya områden 
för avfallsverksamhet. 
 
Förvaltningen föreslår att ansökan om planbesked för Håltsås 1:8 beviljas enligt 5 kap. 5 § 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Planarbetet beräknas påbörja år 2021. 
 
Vid ett planarbete måste riskfrågor så som buller, vibrationer, ljus- och dammspridning 
studeras. Lämpligt skyddsavstånd till angränsande vattenskyddsområde, naturreservat, grön 
kil och viltpassage behöver undersökas. Vidare måste de geotekniska förutsättningarna, 
eventuella föroreningsnivåer samt verksamhetens trafikbelastning utredas. En 
miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram med de miljöaspekter som bedöms vara 
betydande samt måste avfallsupplagens höjd, användningsområden och omfattning 
specificeras. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 25 november 2019. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet gällande planbesked för 
Håltsås 1:8 och avser att bjuda in Renova till kommunstyrelsens sammanträde snarast möjligt, 
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för att svara på frågor om bland annat utformningen av avfallsanläggningen, tunga transporter 
på väg 535, och planerad viltpassage.  
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet gällande planbesked för Håltsås 1:8 och avser att bjuda 
in Renova till kommunstyrelsens sammanträde snarast möjligt, för att svara på frågor om 
bland annat utformningen av avfallsanläggningen, tunga transporter på väg 535, och planerad 
viltpassage. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 101        Dnr 2017KS51 

Antagande av detaljplan för Rävlanda 5:45, enbostadshus i Rävlanda  

  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Rävlanda 5:45 i Rävlanda. Uppdraget 
om att upprätta detaljplan för ett enbostadshus beslutades av miljö- och bygglovsnämnden den 
21 oktober 2008 § 177. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012. 
 
Planområdet är beläget ca 1 kilometer norr om centrala Rävlanda och avgränsas i söder och 
öster av småhusbebyggelse, i övriga delar av naturområde. Planområdet omfattar fastigheten 
Rävlanda 5:45 som utgörs av obebyggd mark. Detaljplanens syfte är att möjliggöra 
uppförandet av ett friliggande enbostadshus inom fastigheten Rävlanda 5:45. Detaljplanen 
möjliggör för byggnation av ett friliggande enbostadshus i två våningar med tillhörande 
komplementbyggnad (garage/förråd). 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 13 januari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar detaljplan för Rävlanda 5:45, enbostadshus i Rävlanda, Härryda 
kommun i enlighet med föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 102        Dnr 2020KS115 

Behandling av återremitterat ärende: Försäljning av Pulkavägen 4  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2015 § 32 att bygga boende för ensamkommande 
flyktingbarn vid Pulkavägen 4 i Hindås. Byggnaden var klar för inflyttning i juni 2016. 
 
Under hösten 2017 konstaterade sektorn för socialtjänst att kommunen inte hade något behov 
av att driva boende för ensamkommande flyktingbarn på Pulkavägen 4. Kommunstyrelsen 
beslutade därför den 23 oktober 2017 § 305 att avveckla Pulkavägens boende för 
ensamkommande flyktingbarn samt att fastigheten skulle säljas. 
 
Fastigheten Älmhult 1:215, Pulkavägen 4, i Hindås var ute till försäljning under våren 2018. 
Abreco AB lämnade det hösta budet om 5 800 000 kronor med planer om att bygga om 
fastigheten till sex lägenheter vilka därefter skulle hyras ut till personer med särskilda behov. 
Kommunen valde att avstå från försäljning och istället genomföra en ombyggnation av 
fastigheten till två privatbostäder. 
 
Under vintern 2019 har ett nytt förslag till köpekontrakt tagits fram genom mäklare för 
fastigheten Älmhult 1:215, Pulkavägen 4, i Hindås. Visning och budgivning genomfördes 
under november 2019 - februari 2020. Högsta bud om 6 495 000 kronor har lämnats av 
privatpersoner vilka avser att använda fastigheten för generationsboende. 
 
Försäljningen innebär en realisationsförlust för år 2020 om ca 65 000 kronor samt en kostnad 
om ca 75 000 kr för mäklararvode och andra administrativa försäljningskostnader. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 10 februari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt enligt föreliggande 
förslag och uppdrar åt mark- och bostadschef och samhällsbyggnadschef att underteckna 
avtalet. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Robert Langholz (S) 
att pulkavägen 4 inte säljs utan används till boende för personer med sociala 
bostadsbehov. 
  
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 8 ledamöter röstar Ja, 4 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 3 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt enligt föreliggande förslag och uppdrar åt mark- 
och bostadschef och samhällsbyggnadschef att underteckna avtalet. 
  
Leo Welter (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Roland Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-03-05  

 

Voteringslista: § 102 
Ärende: Behandling av återremitterat ärende: Försäljning av Pulkavägen 4,  2020KS115 
 
Bilaga 3. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot   X 
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 4 1 
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§ 103        Dnr 2019KS639 

Behandling av återremitterat ärende: Försäljning av del av Landvetters-
Backa 1:4  

  
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet om försäljning del av Landvetters-Backa 1:4 till 
kommunstyrelsen, den 30 januari 2020 § 5, för att utreda följande frågeställningar: 
Har möjligheten att använda den aktuella tomten till annat ändamål än förskola diskuterats? 
Kan tomten istället användas till ca 6 villatomter som skulle inbringa en klart högre intäkt till 
kommunen, eller har annat försäljningspris erbjudits nuvarande tänkt köpare? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg svarar på frågeställningarna i skrivelse daterad 
den 24 februari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Leo Welter (SD) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och Turako 
Skolfastighet 17 AB enligt föreliggande förslag. 
 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige inte godkänner 
marköverlåtelseavtalet mellan Härryda kommun och Turako Skolfastighet 17 AB enligt 
föreliggande förslag. 
  
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 4 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och Turako 
Skolfastighet 17 AB enligt föreliggande förslag. 
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Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz 
(S). Bilaga 5 skriftlig reservation. 
 
Mot beslutet reserverar sig även Roland Jonsson (MP).  
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-03-05  

 

Voteringslista: § 103 
Ärende: Behandling av återremitterat ärende: Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4,  
2019KS639 
 
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   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 5 Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-05 § 103 

 
Skriftligt reservation 
Ärende 20 Behandling av återremitterat ärende: Försäljning av Landvetters-Backa 1:4 
 

Vi anser att detta beslut kommer att leda till en ökad nedläggning av platser på de befintliga 
förskolorna i Landvetter. Detta tycker vi inte är bra. Därför valde vi att rösta emot 
marköverlåtelseavtalet. 
 
 
Patrik Linde  
Socialdemokraterna 
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§ 104        Dnr 2020KS47 

Föravtal inför planarbete för del av Slamby 1:24  

  
Ägare av Slamby 1:24, Per Anders Östman, och TK Projekt AB har gemensamt ansökt om 
planbesked för del av Slamby 1:24, nedan Slamby. Planbeskedsansökan behandlades av 
kommunstyrelsen den 6 februari 2020 § 46. Föreslagen bebyggelse är en blandning av 
flerbostadshus och småhus samt förskola och vårdboende. 
 
För att bättre kunna bedöma projektets påverkan på kommunens ekonomi ska en särskild 
utredning av kostnaderna för vatten- och avloppsnätet göras innan arbetet med detaljplanen 
påbörjas. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på föravtal, där Per Anders Östman och Botrygg H70 AB 
står kostnaden för att utreda projektets påverkan på kommunens ekonomi gällande utbyggnad 
och uppgradering av vatten- och avloppsnätet utanför Slamby. Botrygg H70 AB har 
tillkommit som ny part i projektet i stället för TK Projekt AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 46 att bevilja planbeskedsansökan för 
Slamby. Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner detta förslag på 
avtal. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner föravtal mellan Härryda kommun, Per 
Anders Östman och Botrygg H70 AB enligt föreliggande förslag. Kommunstyrelsen uppdrar 
åt samhällsbyggnadschefen och mark- och bostadschefen att underteckna avtalet. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen väljer 
att avslå avtal mellan Härryda kommun, Per Anders Östman och Botrygg H70 AB enligt 
föreliggande förslag. 
  
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 6 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föravtal mellan Härryda kommun, Per Anders Östman och 
Botrygg H70 AB enligt föreliggande förslag. Kommunstyrelsen uppdrar åt 
samhällsbyggnadschefen och mark- och bostadschefen att underteckna avtalet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Roland Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-03-05  

 

Voteringslista: § 104 
Ärende: Föravtal inför planarbete för del av Slamby 1:24,  2020KS47 
 
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   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 9 4 0 

42 / 59



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-03-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 105        Dnr 2019KS466 

Medborgarförslag om att installera vattenfontän/källa vid Djupedals 
hundrastgård  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 i § 127 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag om att installera vattenfontän/källa i Djupedals hundrastgård. 
Kommunfullmäktige uppdrog även åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren 
önskar en vattenkälla vid Djupedals hundrastgård för att fylla på vattenskålar åt hundarna. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 10 februari 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att installera 
vattenfontän/källa vid Djupedals hundrastgård. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att installera vattenfontän/källa vid 
Djupedals hundrastgård. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 106        Dnr 2019KS545 

Medborgarförslag om att öka turtätheten till Rävlanda  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019 § 144 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om att ”Istället för att minska turtätheten till Rävlanda öka den”. 
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget 
beskrivs att Västtrafik planerar att minska turtätheten på en del linjer till Rävlanda samt att 
Västtrafik vill lägga ner busslinje 616 och 610. Utifrån detta föreslås att kommunen med 
högsta prioritet ska motsätta sig dessa förslag. 
 
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att Västtrafik inte bör lägga ner busslinjerna 
616 och 610 samt att turtätheten till Rävlanda bör öka. I ett yttrande till Västtrafik har Härryda 
kommun redan motsatt sig Västtrafiks förslag och påpekat att turtätheten till Rävlanda borde 
öka samt att kommunen anser att konsekvenserna av de indragna busslinjerna inte är 
tillräckligt utredda. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 10 januari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarad med hänvisning till skrivelse från 
sektorn för samhällsbyggnad daterad den 10 januari 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 107        Dnr 2019KS586 

Motion rörande Kust- till kustbanan  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 § 145 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) rörande Kust- till kustbanan. I motionen konstateras att 
kommunen står inför flera utmaningar gällande kollektivtrafiken samt att planerna på 
utbyggnad av järnvägssystemet dröjer. Vidare anförs att Västra Götalandsregionen tagit fram 
ett förslag om en utbyggnad av nuvarande Kust- till kustbanan så att 30 minuters trafik mellan 
Göteborg och Borås skulle kunna fungera med relativt små åtgärder. Utifrån detta yrkar 
motionären att kommunen ska ta initiativ för att få till stånd 30 minuters trafik längs 
nuvarande Kust- till kustbana med stopp i kommunens större orter. 
 
För närvarande genomför Trafikverket en lokaliseringsutredning gällande Götalandsbanan på 
sträckan Almedal – Borås. Parallellt med lokaliseringsutredningen har Trafikverket 
återupptagit arbetet med en åtgärdsvalsstudie avseende Kust- till kustbanan. För att få en 
tydligare bild av banans möjligheter och behov av investeringar anser förvaltningen att 
resultatet av lokaliseringsutredningen och åtgärdsvalsstudien bör inväntas. Dessa kan i sin tur 
ligga till grund för kommunens fortsatta arbete avseende spårbunden trafik. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 10 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Leo Welter (SD) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från sektorn 
för samhällsbyggnad daterad den 10 januari 2020.  
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
samhällsbyggnad daterad den 10 januari 2020. 
 

---------------------- 
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Paragrafen är justerad 
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§ 108        Dnr 2020KS109 

Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning  

  
Härryda kommun erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning till 
privatpersoner och företag. Tjänsten motsvarar en halvtidstjänst (50 procent) och finansieras 
av statsbidrag från Energimyndigheten. Finansieringen beviljas årsvis och innevarande 
programprojekt pågår till och med 2020-12-31. 
 
Vidare erbjuder Härryda kommun även företag att kostnadsfritt delta i programmet Coacher 
för energi och klimat (CEK) med syfte att effektivisera sin energianvändning. Även denna 
tjänst motsvarar en halvtidstjänst och har beviljats stöd från Energimyndigheten med medel 
inom det nationella regionalfondsprogrammet till och med 2020-06-30. Efter detta datum 
upphör finansieringen av CEK. 
 
Dessa två delar utgör i dagsläget en heltidstjänst med en tillsvidareanställd medarbetare i 
Härryda kommun. För att Härryda kommun fortsatt ska kunna erbjuda opartisk energi- och 
klimatrådgivning med motsvarande en halvtidstjänst har förvaltningen prövat olika lösningar, 
sökt samverkan med andra kommuner och funnit att det finns förutsättningar för samverkan 
med Borås Stad. 
 
Både Borås Stad och Härryda kommun erbjuder idag energi- och klimatrådgivning till 
privatpersoner och företag. Borås Stad har behov av personalförstärkning inom området. 
Förslaget innebär samverkan avseende personaltillgång genom att Härryda kommun köper 
tjänsten (50 procent) energi- och klimatrådgivning av Borås Stad, Miljöförvaltningen. Den 
medarbetare som idag arbetar med energi- och klimatrådgivning i Härryda kommun blir 
anställd i Borås Stad under avtalsperioden, beviljas tjänstledighet från Härryda kommun och 
kommer att utföra energi- och klimatrådgivning till invånare och företag i båda kommunerna, 
motsvarande ca en halvtidstjänst vardera. Tecknandet av avtalet innebär att projektet Coacher 
för energi och klimat upphör i förtid. 
 
För att reglera samverkan om kommunal energi- och klimatrådgivning har ett avtal upprättats 
mellan parterna. Avtalet föreslås gälla från och med 2020-03-15 till och med 2020-12-31. 
Uppdraget ska bedrivas i enlighet med gällande regelverk från Energimyndigheten och 
villkoren för statsbidrag från Energimyndigheten. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 12 februari 2020.   
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal avseende kommunal energi- och 
klimatrådgivning enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna samverkansavtal avseende 
kommunal energi- och klimatrådgivning. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 109        Dnr 2019KS403 

Policy för representation  

  
Härryda kommuns representationspolicy för förtroendevalda antogs i kommunfullmäktige den 
26 april 2011 § 66. Inför ny mandatperiod 2019-2022 lämnade kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag åt förvaltningen att se över representationspolicyn för förtroendevalda i 
Härryda kommun ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 
I samband med översynen av representationspolicyn för förtroendevalda har förvaltningen sett 
över riktlinjer för representation i Härryda kommuns förvaltning, daterad den 6 november 
2015. Förvaltningens förslag till ny policy är baserat på nuvarande policy och riktlinjer, en 
omvärldsanalys av andra kommuners representationspolicyer samt nu gällande författningar 
såsom inkomstskattelagen (1999:1229) och Skatteverkets allmänna råd. Vid översynen av 
representationspolicyn har ett hållbarhetsperspektiv beaktats. 
 
Förvaltningen föreslår en gemensam representationspolicy för medarbetare och 
förtroendevalda i Härryda kommun. Förslaget innefattar tydligare riktlinjer för intern 
representation och skattefria gåvor samt är reviderat enligt nu gällande skatteregler. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 18 december 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar policy för representation enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse. 
 
Kommunfullmäktige upphäver nuvarande representationspolicy för förtroendevalda i Härryda 
kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 § 66 samt nuvarande riktlinjer för 
representation i Härryda kommuns förvaltning, daterad den 6 november 2015. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 110        Dnr 2019KS686 

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

  
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), KL, utöva uppsikt över 
kommunens nämnder, bolag, kommunalförbund, och den avtalssamverkan som sker enligt 9 
kap. § 37. För att tydliggöra hur kommunstyrelsen fullgör sitt ansvar, underlätta vid planering 
av uppsikt samt klargöra förväntningarna på kommunstyrelsen, nämnder och bolag föreslås 
kommunstyrelsen anta riktlinjer för genomförandet av uppsiktsplikten. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om arbetsformer som beskriver hur styrelsens arbete 
ska bedrivas inom flera olika områden, till exempel inom intern kontroll, inriktningsmål och 
uppsiktsplikt. De flesta områden som innefattas i arbetsformerna har dock reglerats på nytt 
genom andra styrdokument och beslut fattade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
Detta beror bland annat på förändringar i samband med ny politisk organisation som infördes 
den 1 januari 2019. Hantering av uppsiktsplikt är det enda området i kommunstyrelsens 
arbetsformer som fortfarande gäller. Om genomförandet av uppsiktsplikt förtydligas i enlighet 
med föreslagna riktlinjer föreslås därför kommunstyrelsen notera att arbetsformerna upphör. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 4 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
Kommunstyrelsen noterar att arbetsformer antagna den 26 maj 2014 § 176 upphör. 
 
Kommunstyrelsen delger berörda nämnder, bolag och kommunalförbund beslutet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 111        Dnr 2020KS20 

Val av representanter till LAG (Local Action Group) Göteborg insjörike 
för resten av mandatperioden 2019-2022  

Beslut 

Kommunstyrelsen utser följande till representanter i LAG (Local Action Group) Göteborg 
insjörike för resten av mandatperioden 2019-2022: 
 
Ordinarie                                               Ersättare 
David Dinsdale (L)                                 Patrik Linde (S) 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 112        Dnr 2020KS26 

Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020  

  
Kommunstyrelsen delges inkommen skrivelse om vattenförsörjning och avloppshantering på 
Bocköhalvön daterad den 27 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen noterar informationen. 
  
Robert Langholz (S) yrkar att svar till skrivelsen redovisas för kommunstyrelsen, eftersom 
den är ställd till kommunstyrelsen. 
  
Propositioner  
Efter ställd proposition på Robert Langholz yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat avslå yrkandet.   
 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

---------------------- 
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§ 113        Dnr 2020KS25 

Delgivningar 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Svar på bostadsmarknadsenkäten 2020. 
 Svar på plan- och bygglovsenkäten 2019. 
 Beslut från Kungälv 2020-02-06 § 6 om Utdelning Förbo. 
 Ekonomirapport, bokslut 2019, verksamhetsberättelse 2019 från nämnden för 

överförmyndare i samverkan. 
 Granskningsredogörelse 2019 Gryaab AB. 
 Granskningsredogörelse 2019 Renova AB. 
 Meddelande från SKR 3/2020 om överenskommelse om teknik och effektivitet med 

den äldre i fokus. 
 Meddelande från SKR 4/2020 om överenskommelse om strategi för genomförande av 

vision ehälsa 2025. 
 Meddelande från SKR 1/2020 om överenskommelse om psykisk hälsa 2020. 
 Beslut från förvaltningsrätten angående laglighetsprövning, mål nr 2433-20, 2020-03-

02. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

---------------------- 
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§ 114        Dnr 2020KS27 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Protokoll från rådet för idéburna organisationer 28 januari 2020. 
 Protokoll från gymnasieskolans ungdomsråd 22 november 2019. 
 Protokoll från gymnasieskolans ungdomsråd 17 januari 2020. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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Paragrafen är justerad 

54 / 59



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-03-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 115        Dnr 2020KS66 

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 19 februari 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 

---------------------- 
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§ 116        Dnr 2020KS1 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 14 februari 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

---------------------- 
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§ 117        Dnr 2020KS35 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 13 februari 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

---------------------- 
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§ 118        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 februari 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 119        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 19 februari 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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