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Bo Ekström (ekonomichef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Peter Wallentin (plan- och byggchef) §§120-126, §§130-131 
Kristina Englund (mark- och exploateringschef) §§120-126 
Robin Axelsson (mark- och exploateringsingenjör) §§120-126 
Jacob Torell (Next step group) §126 
Magnus Riemer (BRAbygg) §126 
Helena Lundqvist (budgetcontroller) §§128-129 
Irmana Cukur (administrativ chef sahmhällsbyggnad) §§128-129 
Andreas Martinsson (ekonom) §§128-129 

  
Utses att justera Patrik Linde 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-03-19   18:15 
  
Protokollet omfattar §§120-131 
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ÄRENDELISTA 

§ 120 Fastställande av föredragningslistan 
§ 121 Ändring av arbetsordningen för kommunfullmäktige – deltagande på distans 
§ 122 Ändring av reglemente för kommunstyrelsen – deltagande på distans 
§ 123 Ändring av välfärdsnämndens reglemente - deltagande på distans 
§ 124 Ändring av miljö- och bygglovsnämndens reglemente – deltagande på distans 
§ 125 Ändring av krisledningsnämndens reglemente – deltagande på distans 
§ 126 Information om Wendelstrand inför antagande av detaljplan och genomförande 
§ 127 Aktuell information om kommunens arbete med anledning av coronaviruset covid-19 
§ 128 Möjlighet att bevilja förlängd kredittid avseende kundfakturor 
§ 129 Beslut om verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019 
§ 130 Information om fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra inför samråd 
§ 131 Redovisning av planbesked, projektidéer och pågående detaljplaner 
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§120 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Följande ärenden utgår: 
- Genomgång av resultat från KKiK (kommunens kvalitet i korthet) och effektiv 
resurshantering från verksamhetsberättelsen 
- Information om verksamhetsåret 2019 sektorn för samhällsbyggnad 
- Information om verksamhetsåret 2019 sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
- Information om verksamhetsåret 2019 utvecklingsfunktion, personalfunktionen och 
ekonomifunktionen 
- Information om välfärdsbokslut och miljöbokslut 
 
Nya ärenden: 
2. Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning - deltagande på distans 
3. Ändring av kommunstyrelsens reglemente - deltagande på distans 
4. Ändring av välfärdsnämndens reglemente - deltagande på distans 
5. Ändring av miljö- och bygglovsnämndens reglemente - deltagande på distans 
6. Ändring av krisledningsnämndens reglemente - deltagande på distans 
8. Aktuell information om kommunens arbete med anledning av coronaviruset covid-19 
9. Möjlighet att bevilja förlängd kredittid 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 121        Dnr 2020KS209 

Ändring av arbetsordningen för kommunfullmäktige – deltagande på 
distans  

  
Med anledning av senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 
 
I 5 kap. 16 § kommunallagen anges att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på 
distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid 
fullmäktiges sammanträde. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås att arbetsordningen för kommunfullmäktige kompletteras 
med en ny paragraf (§ 11 Deltagande på distans) som innebär att deltagande på distans för 
kommunfullmäktiges ledamöter kan tillåtas. En ledamot som önskar delta på distans ska 
senast 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunens kansli. Ordföranden avgör om närvaro 
får ske på distans. Som en följd av den nya paragrafen ändras numreringen för efterföljande 
paragrafer. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet med 
föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver arbetsordningen för kommunfullmäktige i Härryda kommun 
fastställd av kommunfullmäktige den 17 september 2018, § 15. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 122        Dnr 2020KS210 

Ändring av reglemente för kommunstyrelsen – deltagande på distans  

  
Med anledning av senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 
 
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden 
på distans, 6 kap. 24 § kommunallagen (2017: 725). Deltagande på distans ska ske på det sätt 
som anges i 5 kap. 16 §, det vill säga att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås att kommunstyrelsens reglemente kompletteras med en ny 
paragraf (§ 19 Sammanträde på distans), se bilaga 1. En ledamot eller ersättare som önskar 
delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunens kansli. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans. Som en följd av ny paragraf ändras numreringen för 
efterföljande paragrafer. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelsen enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver reglemente för kommunstyrelsen, fastställt den 17 september 
2018 § 151. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 123        Dnr 2020KS211 

Ändring av välfärdsnämndens reglemente - deltagande på distans  

  
Med anledning av senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 
 
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden 
på distans, 6 kap. 24 § kommunallagen (2017: 725). Deltagande på distans ska ske på det sätt 
som anges i 5 kap. 16 §, det vill säga att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås att välfärdsnämndens reglemente kompletteras med en ny 
paragraf (§ 16 Sammanträde på distans) där deltagande på distans möjliggörs, se bilaga 1. En 
ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till 
kommunens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Som en följd av ny 
paragraf ändras numreringen för efterföljande paragrafer. 
 
?Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 mars 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 18 mars 2020 § 89. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för välfärdsnämnden enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver reglemente för välfärdsnämnden, reviderat av 
kommunfullmäktige den 28 februari 2019, § 15. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 124        Dnr 2020KS212 

Ändring av miljö- och bygglovsnämndens reglemente – deltagande på 
distans  

  
Med anledning av senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 
 
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden 
på distans, 6 kap. 24 § kommunallagen (2017:725). Deltagande på distans ska ske på det sätt 
som anges i 5 kap. 16 § kommunallagen, det vill säga att deltagandet ska ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid 
nämndens sammanträde. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås att miljö- och bygglovsnämndens reglemente 
kompletteras med en ny paragraf (§ 12 Sammanträde på distans) där deltagande på distans 
möjliggörs, se bilaga 1. En ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska senast 5 
dagar i förväg anmäla detta till kommunens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. Som en följd av den nya paragrafen ändras numreringen för efterföljande paragrafer. 
 
För att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i förevarande ärende, som bedöms vara av 
brådskande karaktär, krävs att samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. Detta mot 
bakgrund av att ärendet inte har beretts på ordinarie sätt, se 5 kap. 26 och 27 §§ jml 5 kap. 33 
§ kommunallagen. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för miljö- och bygglovsnämnden enligt 
föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver reglemente för miljö- och bygglovsnämnden, fastställt den 17 
september 2018 § 150. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 125        Dnr 2020KS218 

Ändring av krisledningsnämndens reglemente – deltagande på distans  

  
Med anledning av senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 
 
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden 
på distans, 6 kap. 24 § kommunallagen (2017: 725). Deltagande på distans ska ske på det sätt 
som anges i 5 kap. 16 §, det vill säga att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås en ändring av krisledningsnämndens reglemente i § 5, 
Krisledningsnämndens arbetsformer: 
 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad som närmare 
ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 19 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för krisledningsnämnden enligt föreliggande 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver reglemente för krisledningsnämnden, fastställt den 19 
november 2018, § 195. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

---------------------- 
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§126 
Information om Wendelstrand inför antagande av detaljplan och 
genomförande 
 
Jacob Torell från Next step group samt Magnus Riemer från BRAbygg informerar om 
byggnation av bostadsområdet Wendelstrand. Området ligger vid Bråta stenbrott vid 
Landvettersjöns nordvästra kant, och detaljplanen har precis varit utställd på granskning. 
Planen innehåller 850 bostäder i blandade upplåtelseformer och kommersiella lokaler på en 
yta av 27 000 kvadratmeter.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§127 
Aktuell information om kommunens arbete med anledning av 
coronaviruset covid-19 
 
Per-Arne Larsson, sektorschef teknik och förvaltningsstöd samt säkerhetschef, informerar om 
kommunens arbete med anledning av coronaviruset covid-19.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 128        Dnr 2020KS208 

Möjlighet att bevilja förlängd kredittid avseende kundfakturor  

  
Med anledning av samhällskonsekvenserna orsakade av beslut och händelser i samband med 
covid-19 (corona) kan en del av kommunens kunder komma att få betalningssvårigheter. 
Förvaltningen bedömer att kommunen som samhällsaktör bör ha möjlighet att underlätta för 
kunder som är drabbade av effekten av dessa konsekvenser genom att kunna erbjuda utökad 
kredittid. 
 
När kommunen ställer ut en faktura är det normala att kunden har 30 dagars kredittid. I 
normalfallet sker beviljande om eventuell utökad kredittid av verksamhetschef eller 
motsvarande och efter samråd med ekonomifunktionen. 
 
För att möjliggöra en smidig hantering föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen 
bemyndigar ekonomichefen att under år 2020 bevilja utökad kredittid och fastställa villkor för 
detta. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar ekonomichef rätt att under år 2020 bevilja utökad kredittid samt 
villkor för detta under förutsättning att orsaken är konsekvenser av förändringar i samhället 
till följd av coronaviruset covid-19. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 129        Dnr 2020KS38 

Beslut om verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019  

  
Från förvaltningen föreligger förslag till verksamhetsberättelse för år 2019. 
 
Verksamhetsberättelsen innehåller en sammanställning av nämndens ekonomiska resultat 
samt uppföljning av grunduppdrag, kommungemensamma prioriterade områden samt 
politiska inriktningar och uppdrag. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 13 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2019. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§130 
Information om fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra inför 
samråd 
 
Peter Wallentin, plan- och byggchef, informerar om fördjupad översiktsplan för Landvetter 
södra. Kommunstyrelsen behandlar samrådsförslag för den fördjupade översiktsplanen på 
sammanträdet i april. Samrådet syftar till att förbättra kommunens beslutsunderlag och ge 
dem som berörs av översiktsplanen möjlighet att påverka planens utformning.  
 
Den kommande planering som följer efter ett antagande av fördjupad 
översiktsplan Landvetter södra i form av planprogram, detaljplanering, bygglov och övriga 
beslut, syftar till att möjliggöra en utbyggnad av området för minst 25 000 nya invånare. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§131 
Redovisning av planbesked, projektidéer och pågående detaljplaner 
 
Peter Wallentin, plan- och byggchef, informerar om planbesked, förhandsbesked och 
pågående detaljplaner i kommunen. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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