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Marie Strid (MP) §172, §174 ersätter Roland Jonsson (MP) 
Boris Leimar (SD)  ersätter Leo Welter (SD) 
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1 / 63



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §136 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänst) §136 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) §§132-134, §§137-151, §§153-172, §174 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Peter Wallentin (-) (verksamhetschef plan och bygglov) §§140-141 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Johan Kjernald (digitaliseringsansvarig) §§132-136 
Markus Furby (Melltorps fastigheter AB) §134 
Magnus Månsson (Magnus Månsson fastigheter AB) §134 
Nanna Bergendahl (Renova Miljö AB) §135 
Anders Åström (Renova Miljö AB) §135 
Fredrik Weirot (trafikchef) §§142-144 

Utses att justera Mikael Johannison 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-04-06   15:00 

Protokollet omfattar §§132-151, §§153-172, §174
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ÄRENDELISTA 

§ 132 Fastställande av föredragningslistan 

§ 133 Förutsättningar för deltagande på distans vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 
april 2020 

§ 134 Information om utredning av projektidé för eventuell byggnation på parkeringshuset i 
Mölnlycke 

§ 135 Information om förslag på utveckling av Fläskebo avfallsanläggning, Håltsås 1:8 
§ 136 Information om kommunens digitaliseringsarbete 
§ 137 Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunstyrelsens sammanträden 
§ 138 Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020 
§ 139 Bildande av bolag för vatten- och avfallsverksamhet 
§ 140 Beslut om samråd om fördjupad översiktsplan för Landvetter södra 

§ 141 Antagande av detaljplan för del av Landvetter 4:124 m.fl., Härkeshultsvägen i 
Landvetter 

§ 142 Skadeståndskrav med anledning av översvämning på fastighet Pixbo 1:296 
§ 143 Godkännande av avtal för övertagande del av väg 540, Boråsvägen 
§ 144 Lokala trafikföreskrifter om laddplats, hastighet och parkering 

§ 145 Begäran om startbesked för utbyte av styr- och övervakningssystemet för 
ventilationsanläggningen på Önnerödsskolan 

§ 146 Utvidgning av verksamhetsområde VA – dricksvatten, spillvatten och dagvatten för 
allmän va-anläggning 2019 

§ 147 Uppdrag att utreda möjligheterna att vårda naturskyddsområdet kring Rådasjön och 
utveckla Råda säteri 

§ 148 Revidering av regler för taxa och avgift för förskola och pedagogisk omsorg, 
fritidshem och fritidsklubb 

§ 149 Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 
§ 150 Energi- och klimatplan för Härryda kommun 
§ 151 Medlemskap i nätverk och organisationer 

§ 153 Remiss angående promemorian säkrare samordningsnummer och bättre 
förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen 

§ 154 Medborgarförslag om avgiftsfria besök till Råssa återvinningscentral för boende i de 
östra kommundelarna 

§ 155 Medborgarförslag om ställplats för husbil/husvagn 
§ 156 Motion rörande fler antal familjer med försörjningsstöd 
§ 157 Motion rörande ”Välkomstbyggnad” i Mölnlycke 
§ 158 Motion om energi- och klimatplan 

§ 159 Motion om att kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och ledamöter i nämnder 
och beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle 

§ 160 Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2019 

§ 161 Dokumenthanteringsplan för sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och 
kultur inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 

§ 162 Redovisning av medborgarförslag april 2020 
§ 163 Statistiska uppgifter per december 2019 
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§ 164 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av verksamhetsberättelse 
2019 

§ 165 Delgivning av protokoll från råd 2020 
§ 166 Delgivningar 2020 
§ 167 Anmälan av ordförandebeslut 
§ 168 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020 
§ 169 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
§ 170 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020 
§ 171 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2020 

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

§ 174 Behandling av återremitterat ärende: Begäran om startbesked av investeringsprojekt 
kopplade till Mölnlycke dagvattenpark, etapp 2 
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§132 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Följande ändringar av föredragningslistan föreslås: 
  

 Nytt ärende om förutsättningar för deltagande på distans vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 april 2020, tas upp som ärende 2. 

 Nytt ärende om riktlinjer för deltagande på distans vid kommunstyrelsens 
sammanträden, tas upp som ärende 6.  

 
Sekretessärenden flyttas sist på dagordningen för att deltagare på distans inte får närvara vid 
sekretess. Det innebär att ärende 5 tas upp som ärende 42, antagande av leverantör för 
lärartjänster och ärende 13 tas upp som ärende 43, behandling av återremitterat ärende: 
Begäran om startbesked av investeringsprojekt kopplade till 
Mölnlycke dagvattenpark, etapp 2. 
 
Övriga ärenden får i vissa fall en ny plats på föredragningslistan till följd av ovan ändringar. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§133 
Förutsättningar för deltagande på distans vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 april 2020 
 
Kommunstyrelsen avser att behandla riktlinjer för deltagande på distans vid sammanträdet 
den 2 april 2020. I avvaktan på att kommunstyrelsen beslutat om riktlinjerna informerar 
kommunstyrelsens ordförande, Per Vorberg, om förutsättningarna för deltagande på distans 
vid dagens sammanträde. 
  
I kommunstyrelsens reglemente 19 § anges att styrelsen 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 där ledamoten eller ersättaren som deltar på distans 
befinner sig i ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 
bild eller ljud. 
  
Av praktiska skäl krävs att en ledamot eller ersättare som deltar på kommunstyrelsens 
sammanträde på distans ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper i användandet av 
distansteknik, och att denne har genomgått förvaltningens utbildning om distansmöten. 
Därutöver krävs att den tekniska utrustning som används uppfyller krav på bild- och 
ljudkvalitet för deltagande på distans. 
  
Ledamoten eller ersättaren ansvarar även för att deltagande sker under sådana förhållanden att 
sekretessbelagda uppgifter inte röjs. Vidare ansvarar ledamoten och ersättaren för att ingen 
annan kan ta del av bild och ljud hos denne. 
  
För att deltagande på distans vid kommunstyrelsens sammanträden ska tillåtas krävs att ovan 
nämnda krav beträffande kunskaper om distansteknik, den tekniska utrustningen och den 
lokal där ledamoten eller ersättaren befinner sig är uppfyllda. Därmed ankommer det på 
kommunstyrelsens ordförande att förvissa sig om att så är fallet. 
  
Om bild- och ljudkvalitén försämras alternativt bryts när ledamot eller ersättare deltar på 
distans ska sammanträdet ajourneras för försök med att återupprätta förbindelsen. Om det inte 
är möjligt anses ledamoten eller ersättaren ha lämnat sammanträdet. 
  
För det fall att en ledamot eller ersättare lämnat sammanträdet på grund av annat skäl än jäv 
kan denne inte återinträda vid förevarande sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ordföranden frågar Roland Jonsson (MP) om han deltar på ovan nämnda villkor. Roland 
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Jonsson meddelar att han deltar på ovan nämnda villkor samt att bild- och 
ljudöverföring fungerar. 
 
Ordföranden frågar Ingemar Lindblom (M) om han deltar på ovan nämnda villkor. Ingemar 
Lindblom kan inte se bildöverföringen av kommunstyrelsens ledamöter och ordförande, 
sammanträdesrummet. Mötet ajourneras för försök att återuppta förbindelsen med 
bildöverföringen. Förbindelsen lyckas inte återupptas. Ingemar Lindblom lämnar 
sammanträdet då han inte kan delta på lika villkor. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 16.15-16-20. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen om vilka krav som ställs vid deltagande på distans 
och hur situationen hanteras om bild- och ljudkvalitén försämras alternativt bryts när ledamot 
eller ersättare deltar vid kommunstyrelsens sammanträde på distans. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att närvaro får ske på distans för Roland Jonsson mot bakgrund av 
att Roland Jonsson meddelat att han deltar på ovan nämnda villkor samt att bild- och 
ljudöverföring fungerar. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§134 
Information om utredning av projektidé för eventuell byggnation på 
parkeringshuset i Mölnlycke 
 
Markus Furby från Melltorps fastigheter AB och Magnus Månsson från Magnus Månsson 
fastigheter AB informerar om utredning av projektidé för byggnation på parkeringshuset i 
Mölnlycke.  
 
Den 29 maj 2019 § 167 godkände kommunstyrelsen en avsiktsförklaring om förtur till aktuellt 
markområde mellan Härryda kommun och Magnus Månsson fastigheter AB och Melltorp 
fastigheter AB. I avsiktsförklaring ingick att de ska redovisa sin utredning för kommunen 
senast den 30 juni 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§135 
Information om förslag på utveckling av Fläskebo avfallsanläggning, 
Håltsås 1:8 
 
Nanna Bergendahl, chef miljö och utredning och Anders Åström, vd från Renova miljö AB 
informerar om förslaget till utveckling av Fläskebo avfallsanläggning och svarar på frågor om 
bland annat trafiklösning, viltpassage och hur området kan användas under förändringen och 
när förändringen är klar. 
 
Renova Miljö AB har ansökt om planbesked för utveckling av Fläskebo avfallsanläggning 
inom fastighet Håltsås 1:8 och kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet den 5 mars 
2020 för att föra ytterligare dialog med Renova Miljö AB innan beslut.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§136 
Information om kommunens digitaliseringsarbete 
 
Johan Kjernald, digitaliseringsansvarig, informerar om kommunens digitaliseringsarbete. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 137        Dnr 2020KS255 

Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunstyrelsens 
sammanträden  

  
Med anledning av den senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 
 
Den 26 mars 2020 § 47 beslutade kommunfullmäktige att komplettera kommunstyrelsens 
reglemente med en ny paragraf, § 19 Deltagande på distans. I reglementet för 
kommunstyrelsen framgår att styrelsen 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. 
 
I reglementet för kommunstyrelsen framgår vidare att styrelsen får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen. För att säkerställa att ovan nämnda 
krav för deltagande på distans är uppfyllda föreslås att kommunstyrelsen antar riktlinjer för 
deltagande på distans vid kommunstyrelsens sammanträden. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ändamålet som framgår i bilaga 1. 
Förslaget beskriver de grundläggande förutsättningar för deltagande på distans som anges i 
kommunallagen (2017:725), riktlinjer som syftar till att de grundläggande förutsättningarna 
uppfylls samt förslag till praktisk tillämpning av dessa. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 2 april 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för deltagande på distans vid kommunstyrelsens 
sammanträden enligt föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 138        Dnr 2020KS39 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020  

  
Prognosen för Härryda kommun för februari 2020 redovisar ett positivt resultat om 85,7 mnkr 
och med ett budgeterat resultat om 54,3 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 31,4 
mnkr. I prognosen ingår inte eventuella intäkter från exploateringsverksamheten. I relation till 
det lagstadgade balanskravet är resultatet 68,6 mnkr. Måluppfyllelsen för de finansiella målen 
för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. Prognosen innebär att endast 
ett av de två finansiella målen uppnås. Det är förändringen av soliditeten som inte nås på 
grund av höga investerings-volymer, samtidigt som den beräknas uppnå budgeterad nivå. 
 
Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 19 mnkr, kommunstyrelsen 4,4 
mnkr, välfärdsnämnden 8,2 mnkr och politisk verksamhet -0,2 mnkr. 
 
Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det innebär 
att sektorernas prognos ligger utanför ramen för godkända nivåer. Förvaltningen följer 
utvecklingen av investeringarna och kan komma att återkomma till kommunstyrelsen med en 
bedömning av behovet av att underställa kommunfullmäktige beslut 
avseende investeringsvolymen. 
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott om 4,4 mnkr. Sektor 
samhällsbyggnad redovisar ett överskott om 3,1 mnkr varav den avgiftsfinansierade 
verksamheten bidrar med 1,3 mnkr. Samhällsbyggnads överskott beror till största delen på att 
ledning och administration inte kommer att ianspråkta det utökade anslaget för 
systemförvaltning samt att va-verksamheten har lägre personalkostnader än budgeterat. 
 
Sektor teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr men det finns 
större avvikelser inom sektorn. Fastighet redovisar ett överskott om 4 mnkr vilket 
huvudsakligen beror på lägre bokförda driftskostnader för planerat underhåll. Måltidsservice 
och IT visar underskott. 
 
Måltidsservice underskott förklaras av lägre intäkter på grund av färre förskoleavdelningar 
och IT-verksamheten har högre licenskostnader som delvis är av engångskaraktär. Till följd 
av vakanta tjänster, visar kommunledningen ett överskott. 
 
I ”Månadsprognos per februari 2020” redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 13 februari 2020. 
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Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att 
- Kommunstyrelsen noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
- Kommunstyrelsen noterar att månadsuppföljningen per februari 2020 är framarbetad före 
konsekvenserna av Coronaviruset och kommer följa utvecklingen och konsekvenserna av 
densamma, samt delger kommunfullmäktige denna information. 
- Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen noterar att månadsuppföljningen per februari 2020 är framarbetad före 
konsekvenserna av Coronaviruset och kommer följa utvecklingen och konsekvenserna av 
densamma, samt delger kommunfullmäktige denna information. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 139        Dnr 2020KS83 

Bildande av bolag för vatten- och avfallsverksamhet  

  
I samband med beslut om budget för 2020–2024, den 17 juni 2019 § 93, uppdrog 
kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att bolagisera kommunens verksamhet för 
vatten och avfall. Bolaget ska tillsvidare vara helägt av Härryda kommun 
 
Inför arbetet med verksamhetsövergång föreslår förvaltningen att ett bolag bildas för att få till 
stånd en motpart till kommunen. I samband med kommande beslut kring bland annat 
överföring av tillgångar ska bestämmelserna för bolaget utvecklas.  
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 6 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att: 
- Kommunfullmäktige beslutar att bilda bolag för kommunens vatten- och 
avfallsverksamhet. Bolagets namn ska vara Härryda Vatten och Avfall AB.  
- Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning enligt föreliggande förslag.  
- Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet ska uppgå till 50 000 kronor fördelat på 250 
aktier att finansieras inom ramen för tidigare beslutad upplåning.  
- Kommunfullmäktige beslutar utse en interimistisk tjänstemannastyrelse bestående 
av ordförande Peter Lönn, ledamot Bo Ekström och ledamot Anders Ohlsson. Ledamöternas 
uppdrag gäller till dess kommunfullmäktige utsett ny styrelse, dock som längst till och med 
den 31 december 2020.  
 - Kommunfullmäktige beslutar, i avvaktan på ordinarie bolagsstämma, att utse PWC till 
revisorer.  
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bilda bolag för kommunens vatten- och 
avfallsverksamhet. Bolagets namn ska vara Härryda Vatten och Avfall AB.  
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Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning enligt föreliggande förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet ska uppgå till 50 000 kronor fördelat på 250 
aktier att finansieras inom ramen för tidigare beslutad upplåning.  
  
Kommunfullmäktige beslutar utse en interimistisk tjänstemannastyrelse bestående 
av ordförande Peter Lönn, ledamot Bo Ekström och ledamot Anders Ohlsson. Ledamöternas 
uppdrag gäller till dess kommunfullmäktige utsett ny styrelse, dock som längst till och med 
den 31 december 2020.  
  
Kommunfullmäktige beslutar, i avvaktan på ordinarie bolagsstämma, att utse PWC till 
revisorer.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 140        Dnr 2016KS40 

Beslut om samråd om fördjupad översiktsplan för Landvetter södra  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 29 februari 2016 § 68 att uppdra åt förvaltningen att ta fram 
en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Landvetter södra med syftet att möjliggöra för en 
ändamålsenlig utbyggnad enligt kommunens övergripande ambitioner i översiktsplan, 
ÖP2012. Som grund för arbetet ligger de av kommunfullmäktige antagna inriktningsmålen 
den 22 september 2014 § 110: Den internationella staden, Den innovativa staden, Den 
mänskliga staden och Den moderna staden. Förvaltningen har informerat och presenterat 
ärendet till kommunstyrelsen den 19 mars 2020 §. 
  
För att Landvetter södra, en helt ny stad, ska kunna utvecklas till ett hållbart samhälle behövs 
en helhetssyn för den framtida utvecklingen. Ett förslag till samrådshandling för FÖP 
Landvetter södra har därför tagits fram. 
  
Planprocessen består av ett samråd, en utställning och ett antagande. Samrådet syftar till 
att förbättra kommunens beslutsunderlag och ge dem som berörs av översiktsplanen möjlighet 
att påverka planens utformning. Efter genomfört samråd bearbetas planen med hjälp av 
inkomna synpunkter. Därefter ges en ny möjlighet att påverka planen under 
utställningstiden. Efter utställning ska Kommunfullmäktige besluta om att anta 
översiktsplanen. Översiktsplanen fungerar sedan som ett vägledande dokument för beslut 
kring efterföljande planering och byggnation, exempelvis detaljplaner och bygglov.  
Preliminär tidplan för FÖP Landvetter södra är samråd år 2020, utställning år 2021 och 
antagande år 2022.  
  
Samrådshandlingen utgår från nuvarande förutsättningar för området. Dock kvarstår ett flertal 
större frågor att ta ställning till i fortsatt arbete. Lokalisering av ny järnväg Göteborg-Borås 
med stationsläge i Landvetter södra samt den pågående artskyddsutredningen som visat på 
flertalet skyddade arter inom området, är två av de frågor som behöver arbetas vidare med. 
  
Förvaltningen bedömer att en antagen FÖP är ett viktigt steg i utvecklingen av Landvetter 
södra till en hållbar stad för minst 25 000 invånare. Flera frågor behöver fördjupas och 
studeras vidare i den fortsatta processen innan förslaget kan ställas ut och sedan antas. Arbetet 
fortsätter löpande under samrådstiden. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 28 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingen och uppdrar åt 
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förvaltningen att samråda om förslag till fördjupning av översiktsplan för Landvetter södra. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till förvaltningen med 
motiveringen att "i den fördjupade översiktsplanen är artskyddsutredningen inte redovisad 
eftersom den fortfarande pågår. Det saknas även en fördjupad ekonomisk konsekvensanalys 
och social och barnkonsekvensanalys.",  i andra hand att kommunstyrelsen avslår Per 
Vorbergs yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Roland Jonssons 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande och Roland 
Jonssons andrahandsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Roland Jonssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 12 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Per Vorbergs och Roland Jonssons yrkanden 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Roland Jonssons 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 Roland Jonssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 12 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingen och uppdrar åt förvaltningen att samråda om 
förslag till fördjupning av översiktsplan för Landvetter södra. 
 
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP), enligt bilaga 3 skriftlig reservation. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-02  

 

Voteringslista: § 140 
Ärende: Beslut om samråd om fördjupad översiktsplan för Landvetter södra,  2016KS40 
 
Bilaga 1. Avgörande idag och återremiss. 

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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Boris Leimar (SD), ersättare X   
Resultat 12 1 0 

Bilaga 2. Per Vorbergs och Roland Jonssons yrkanden. 

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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Boris Leimar (SD), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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Kommunstyrelsen 2020-04-02 § 140, bilaga 3 till protokollet. 

Reservation till KS ärende ”beslut om samråd om fördjupad 
översiktsplan för Landvetter Södra”. 
 

Jag reserverar mig mot beslutet:  att godkänna samrådshandlingarna och att 
uppdra åt förvaltningen att samråda om förslag till fördjupning av översiktsplan 
för Landvetter Södra. 

I beslutsunderlaget framgår att de redovisade handlingarna och 
utredningar inte är kompletta. Det finns ingen artskyddsutredning 
redovisad och det saknas även en fördjupad ekonomisk konsekvensanalys 
och social och barnkonsekvensanalys 

 

Roland Jonsson 

MP Härryda
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§ 141        Dnr 2012KS481 

Antagande av detaljplan för del av Landvetter 4:124 m.fl., 
Härkeshultsvägen i Landvetter  

  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Landvetter 4:124 m.fl., 
Härkeshultsvägen i Landvetter. Uppdraget att upprätta detaljplan beslutades av 
kommunstyrelsen den 21 november 2011 § 302 samt den 10 januari 2019 § 4. Förslaget är 
förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012. 
 
Detaljplanens syfte är att ge planstöd för Härkeshultsvägens befintliga utformning och 
sträckning, samt att ersätta gällande detaljplan P93/6, som fick laga kraft den 6 oktober 1993. 
Detaljplanen omfattar Härkeshultsvägens södra del i centrala Landvetter, mellan Brattåsvägen 
i söder och Agnebäcken i norr. Detaljplanens genomförande innebär inte någon förändring av 
vägens nuvarande funktion (hastighet, kapacitet), nyttjande eller utformning. 
 
Genomförandet av detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 18 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen antar 
detaljplan för del av Landvetter 4:124 m.fl., Härkeshultsvägen i Landvetter, Härryda kommun 
i enlighet med föreliggande förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar detaljplan för del av Landvetter 4:124 m.fl., Härkeshultsvägen i 
Landvetter, Härryda kommun i enlighet med föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 142        Dnr 2020KS116 

Skadeståndskrav med anledning av översvämning på fastighet Pixbo 
1:296  

  
Den 9 februari 2019 inträffade en skada på grund av översvämning på fastigheten Pixbo 
1:296, Herrgårdsvägen 36 i Mölnlycke. 
  
I kommunförsäkringen, tecknad hos Länsförsäkringar AB, finns ett uppställt villkor som 
undantar skador som orsakas av eller är en följd av översvämning i samband med nederbörd 
eller snösmältning. 
  
Lundström Fast AB och Lundström Event och Production AB samt Länsförsäkringar AB 
(bolagens försäkringsbolag) har till följd av översvämningen lidit ekonomisk skada. 
  
Den 22 januari 2020 inkom Länsförsäkringar AB med regresskrav, ersättningsanspråk mot 
kommunen motsvarande den ersättning som Länsförsäkringar AB lämnat till de skadelidande. 
Skadekostnaden uppgår till 495 075 kronor exklusive moms. Länsförsäkringar AB har den 3 
februari 2020 återkommit i ärendet och meddelat att ytterligare krav kommer att framställas 
för städfaktura som ännu inte är specificerad. 
  
Förvaltningen har utrett det inträffade och bedömer att översvämningen har orsakats av brister 
i underhåll och tillsyn av dagvattenledningarna i området, och att det finns ett orsakssamband 
mellan översvämningen och skadan. Kommunen är huvudman för dagvattenledningarna och 
ska ersätta en översvämningsskada på en fastighet inom den allmänna va-anläggningens 
verksamhetsområde. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 11 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner skadeståndskravet enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt trafikchefen att fatta beslut om tillkommande ospecificerat 
skadeståndskrav för städning 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 143        Dnr 2019KS189 

Godkännande av avtal för övertagande del av väg 540, Boråsvägen  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2019 § 142 att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka 
hos Trafikverket om övertagande av del av väg 540, Boråsvägen, i anslutning till 
detaljplaneringen av Bråta 2:139, Wendelstrand, samt att ta fram erforderliga avtal för 
genomförande av övertagandet. 
 
Förvaltningen har ansökt hos Trafikverket om övertagande och tagit fram förslag på avtal till 
förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar. 
 
Trafikverket är huvudman och väghållare för väg 540, Boråsvägen, mellan Bråta 
företagsparks östra del till Slamby. Detta innebär att myndigheten har ansvar och rådighet för 
vägen avseende dess utformning samt drift och underhåll. Kommunalt övertagande av den ca 
halvkilometer långa sträckan skulle innebära att kommunen själv kan besluta om utformning, 
reglering och nivå för skötsel m.m. Övertagandet är till fördel för planprocessen för detaljplan 
för Bråta 2:139. 
 
Ett förändrat huvudmannaskap medför en högre driftskostnad för kommunen om cirka 75 000 
kronor per år i 2018 års kostnadsnivå. Driftkostnadsökningen är ofinansierad i förvaltningens 
budget. Kostnader för vägens ombyggnad som uppstår till följd av detaljplanering av Bråta 
2:139 hanteras i processen för den exploatörsdrivna detaljplanen där exploatören bekostar 
åtgärder som förknippas med exploateringen av privatägd mark. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 19 november 2019. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
- Kommunfullmäktige godkänner avtal mellan kommunen och Trafikverket enligt 
föreliggande förslag. 
- Kommunfullmäktige uppdrar åt verksamhetschef för trafikverksamheten att underteckna 
avtalet. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Robert Langholz (S) 
att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att "utreda och förtydliga 
möjligheterna och de juridiska förutsättningarna och konsekvenserna för att reglera 
kostnaderna i kommande avtal med byggherren för detaljplaner." 
 
Propositionsordning 
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Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition 
 
Patrik Lindes återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 4 voteringslista. 
  
Per Vorbergs yrkanden 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner avtal mellan kommunen och Trafikverket enligt föreliggande 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt verksamhetschef för trafikverksamheten att underteckna 
avtalet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson 
(S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 12 
Ärende: Godkännande av avtal för övertagande del av väg 540, Boråsvägen,  2019KS189 
 
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Boris Leimar (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 144        Dnr 2020KS103 

Lokala trafikföreskrifter om laddplats, hastighet och parkering  

  
I trafikförordningen finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna trafikreglerna är 
beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna trafikreglerna, har 
regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, vilka meddelas med 
stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala trafikföreskrifterna är regler som 
gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis 
handla om parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
  
Sektorn för samhällsbyggnad föreslår att kommunen antar lokala trafikföreskrifter om 
laddplats på Brattåsvägen, hastighet på Boråsvägen samt parkering på Norra Stomvägen, 
Skinnefjällsvägen och de särskilt anordnade parkeringsplatserna i anslutning till 
Långenäsvägen och Härrydavägen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 11 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar: 
  
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om laddplats på Brattåsvägen, 1401 2020:00001 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Boråsvägen, 1401 2020:00002 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Norra Stomvägen, Landvetter, 
1401 2020:00003 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Skinnefjällsvägen, 1401 
2020:00004 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på den särskilt anordnade 
parkeringsplatsen i anslutning till Långenäsvägen, 1401 2020:00005 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på den särskilt anordnade 
parkeringsplatsen i anslutning till Härrydavägen, 1401 2020:00006 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 145        Dnr 2020KS56 

Begäran om startbesked för utbyte av styr- och övervakningssystemet 
för ventilationsanläggningen på Önnerödsskolan  

  
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. Investeringar för upprustning av 
ventilationsanläggningar förskolor/skolor pekades ut som en sådan typ av projekt. 
 
Investeringarna syftar till att säkerställa ett bra inomhusklimat i de förskolor och skolor där 
ventilationsanläggningarna uppvisar brister i funktionalitet. Beräknad investeringsutgift för att 
byta ut styr- och övervakningssystemet för ventilationsanläggningen på Önnerödsskolan är 
700 tkr. 
 
Det befintliga styr- och övervakningssystemet för ventilationsanläggningen på 
Önnerödsskolan är gammalt och den dataserver som systemet är uppkopplad mot är ur 
funktion och går inte att laga. Det innebär att inomhusklimatet inte längre kan fjärrstyras och 
kontrolleras på distans.  Förvaltningen bedömer att ett byte av ventilationsanläggningens styr- 
och övervakningssystem behöver ske innan hösten 2020 för att kunna tillgodose en god 
arbetsmiljö för elever och personal på Önnerödsskolan. Bytet är också nödvändigt för att 
kunna fjärrstyra och övervaka skolbyggnadens inomhusklimat och energianvändning, samt 
för att kunna energieffektivisera. Det kommer också ge bättre möjlighet för energi- och 
klimatoptimering för dagens och framtida myndighetskrav. 
  
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 10 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för utbyte av styr- och övervakningssystemet för 
ventilationsanläggningen på Önnerödsskolan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 146        Dnr 2019KS628 

Utvidgning av verksamhetsområde VA – dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten för allmän va-anläggning 2019  

  
Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Verksamhetsområde bestäms för tre olika 
tjänster; dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Enligt lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) ska kommunfullmäktige besluta om en allmän vatten- och avloppsanläggnings 
verksamhetsområde och vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar. Kommunens 
VA-verksamhet har i sitt kvalitetsarbete identifierat flera områden där verksamhetsområdet 
behöver utökas eller ändras. Förändringen innebär att fastigheter inom verksamhetsområdet 
har rätt till anslutning till kommunalt VA. Fastigheterna debiteras enligt kommunens VA-
taxa. 
 
Verksamhetsområdet för VA i Härryda kommun har inte utvidgats sedan 2017. Kommunen 
har därefter exploaterat områden för nya bostäder och företag i Mölnlycke, Landvetter och 
Rävlanda. Förvaltningen har tagit fram förslag på utökning av verksamhetsområden för VA 
inom Mölnlycke, Landvetter och Rävlanda. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 14 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utvidga verksamhetsområde för VA – dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten enligt föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 147        Dnr 2020KS15 

Uppdrag att utreda möjligheterna att vårda naturskyddsområdet kring 
Rådasjön och utveckla Råda säteri  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119 i samband med budget/plan för 2019-
2021 att en utredning av möjligheten att vårda naturskyddsområde kring Rådasjön för att 
utveckla Råda säteri ska genomföras. Uppdraget innebär bland annat att se över hur en 
förändring av delar av naturreservatet för Rådasjöns naturreservat kan göras i syfte att göra 
parken kring Råda säteri mer tillgänglig och funktionell för medborgarna. I uppdraget nämns 
en bro mellan Råda säteri och Gunneboområdet samt att möjliggöra etablering av ett 
roddcenter mellan Råda säteri och Mölnlycke entré. 
 
Naturreservatets syfte är att bevara och utveckla områdets biologiska värden, den 
kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön samt områdets stora värden för friluftslivet och 
allmänhetens möjligheter till naturupplevelser. För att ändra reservatets avgränsning eller 
bestämmelser krävs att det finns synnerliga skäl samt att nytt beslut fattas av både 
kommunfullmäktige i Härryda och i Mölndal. Förvaltningen gör bedömningen att ett beslut 
om upphävande eller begränsning av reservatet kan komma att överklagas till länsstyrelsen. 
Det finns risk att länsstyrelsen upphäver kommunens beslut. En möjlighet för att få till stånd 
ändringar, utan att behöva ändra naturreservatsföreskrifter, är att söka dispenser och tillstånd. 
Miljö- och bygglovsnämnden prövar och beslutar om dispenser från strandskydd och 
naturreservatsföreskrifter. Nämnden kan bevilja dispens om särskilda skäl finns för 
åtgärderna. 
 
Ett upphävande av naturreservatet i sig räcker inte för att möjliggöra till exempel en bro över 
sjön eller en större föreningsanläggning vid strandkanten. Detta eftersom det finns en rad 
andra bestämmelser utöver naturreservatsföreskrifterna som begränsar vilken typ av 
anläggningar som kan uppföras inom området och placeringen av dessa. 
 
Förvaltningens bedömning är att naturreservatets syfte inte står i strid med 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för Råda säteri samt att ändringar av 
naturreservatsföreskrifterna inte är nödvändiga. Inom ramen för det utvecklingsarbete som 
bedrivs kring Råda säteri finns inget konkret som pekar på konflikter med naturreservatet eller 
dess bestämmelser. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 28 februari 2020. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser uppdraget att utreda möjligheterna att vårda naturskyddsområdet 
kring Rådasjön och utveckla Råda säteri genomfört och därmed avslutat. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 148        Dnr 2019KS776 

Revidering av regler för taxa och avgift för förskola och pedagogisk 
omsorg, fritidshem och fritidsklubb  

  
Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019 § 93 budget/plan 2020-2024. Utifrån budgetram 
för sektorn för utbildning och kultur föreslås en revidering av ”Regler för taxa och avgift, 
förskola och pedagogiskt omsorg, fritidshem och fritidsklubb”. 
  
Enligt nuvarande regler är Härryda kommuns avgifter för förskola och pedagogisk omsorg 
indelad i 2 taxor. Taxa 1 avser barn i ålder 1-2 år där full avgift enligt maxtaxan utgår oavsett 
barnets vistelsetid. Taxa 2 avser barn i ålder 3-5 år där avgift enligt maxtaxa reduceras med 
16,8 % för barn med en vistelsetid på mer än 15 timmar per vecka. Reduceringen med 16,8 % 
motsvarar den avgiftsfria delen för allmän förskola. 
  
Allmän förskola, som regleras i skollagen, innebär att barn har rätt till 525 timmars avgiftsfri 
förskola per år, från och med höstterminen det år de fyller tre. 525 timmar motsvaras av 15 
timmar per veckan under skolans terminer förutom under skollov. Idag utgår ingen avgift för 
de barn i åldern 3-5 år som går 15 timmar per vecka även under skollov. 
  
Förvaltningen föreslår att en ny taxekategori införs. Denna taxa avser barn i åldern 3-5 år med 
en vistelsetid på 15 timmar i veckan som även önskar nyttja omsorg under skollov. Skolloven 
utgör cirka 3 månader av kalenderåret. Förvaltningen föreslår att Taxa 3 medför en avgift som 
motsvarar 3 månader och att denna fördelas över hela året. 
  
Den nya taxan avser avgift för barn mellan 3-5 år som har behov av omsorg 15 timmar per 
vecka under skollov. Avgiften för den föreslagna taxan blir högst för hushåll med en 
sammanlagd inkomst på minst 49 280 kronor per månad vilket motsvarar 2020 års 
maxbelopp. För dessa hushåll skulle införandet av en ny taxa innebära en avgift på 308 kr per 
barn och månad vilket motsvarar full avgift för 3 månader (totalt 3 696 kronor per år). 
Avgiften för hushåll med barn i åldern 1-2 år eller hushåll med barn i åldern 3-5 år med en 
vistelsetid på 16 timmar eller mer per vecka påverkas inte. 
  
Den föreslagna taxan beräknas generera en ökad intäkt från föräldraavgifter med cirka 400 
000 kronor per år givet nuvarande barnunderlag. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 27 januari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 4 mars 2020 § 53. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
  
Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Regler för taxa och avgift, förskola och pedagogisk 
omsorg, fritidshem och fritidsklubb” antagna den 14 november 2019 § 151. 
 
Kommunfullmäktige fastställer ”Taxa och avgift, förskola, familjedaghem, fritidshem och 
fritidsklubb” enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 augusti 2020. 
  
 

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

Paragrafen är justerad 

33 / 63



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 149        Dnr 2020KS124 

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck  

  
I välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan för 2019–2021 fick sektorn för 
utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst ett gemensamt uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
I handlingsplanen finns fyra delmål som alla syftar till att upptäcka, förebygga och 
åtgärda risker med hedersrelaterat våld och förtryck med ett särskilt fokus på barn och 
unga. 
 
Vissa delar i handlingsplanen riktar sig till samtliga sektorer inom kommunen medan 
andra delar har ett större fokus på sektorn för utbildning och kultur och sektorn för 
socialtjänst. 
  
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 12 december 2019. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet och antog handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck den 4 mars 2020 § 67. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 150        Dnr 2020KS166 

Energi- och klimatplan för Härryda kommun  

  
Härryda kommuns energi- och klimatplan antogs av kommunfullmäktige den 23 mars 2015 § 
50. Energi- och klimatplanen är kommunens långsiktiga plan för att minska klimatpåverkan 
och sätter mål till 2020. Planen innehåller åtgärder fördelade över förvaltningen och berörda 
bolag. 
 
Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan 
för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I en sådan plan ska finnas en 
analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser. 
 
Härryda kommuns nuvarande energi- och klimatplan utgår från de tidigare energipolitiska 
inriktningsmålen och de politiska inriktningsmålen för miljö antagna av kommunfullmäktige. 
I samband med införandet av en ny styrmodell för Härryda kommun under 2019 har de 
tidigare politiska inriktningsmålen blivit inaktuella. Förvaltningen föreslår att en ny energi- 
och klimatplan för Härryda kommun tas fram. Planen ska tas fram i enlighet med lagen om 
kommunal energiplanering och börja gälla under 2021. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
uppdrar åt förvaltningen att ta fram en ny energi- och klimatplan för Härryda kommun. 
Energi- och klimatplanen ska börja gälla under 2021. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram en ny energi- och klimatplan för 
Härryda kommun. Energi- och klimatplanen ska börja gälla under 2021. 
 

---------------------- 
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§ 151        Dnr 2020KS178 

Medlemskap i nätverk och organisationer  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119, i samband med att budget/plan för 
åren 2019-2021 antogs, att ge förvaltningen i uppdrag att se över vilka samman-slutningar 
och/eller organisationer Härryda kommun är medlem i samt om syftet med medlemskapet 
stämmer överens med dagens behov och/eller syfte samt kommunens mål. 
 
En genomlysning för 2019 har därför gjorts. Resultatet visar att fem medlemskap står för 
cirka 90 procent av de totala kostnaderna för medlemsavgifter. Majoriteten av medlemskapen 
anses vara betydelsefulla för kommunen. Förvaltningen föreslår att medlemskapen i dialog 
med politiken prövas i samband med budgetarbetet 2021-2023. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 2 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen och anser att uppdraget är avslutat.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 153        Dnr 2020KS131 

Remiss angående promemorian säkrare samordningsnummer och bättre 
förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen  

  
Härryda kommun har från Finansdepartementet fått en inbjudan att senast den 15 april 2020 
lämna synpunkter på promemorian Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för 
korrekta uppgifter i folkbokföringen. I promemorian lämnas förslag bland annat om 
avregistrering av samordningsnummer samt underrättelseskyldighet gällande fel i 
folkbokföringen. Förslagen syftar till att skapa bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i 
folkbokföringen. 
 
Förvaltningen delar bedömningen i promemorian att förslagen kan väntas bidra till bättre 
förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen. Förvaltningen gör därför 
bedömningen att förslagen bör tillstyrkas. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 13 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat den 13 mars 2020 från utvecklingsfunktionen som 
sitt eget yttrande till Finansdepartementet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 154        Dnr 2019KS546 

Medborgarförslag om avgiftsfria besök till Råssa återvinningscentral för 
boende i de östra kommundelarna  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019 § 144 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslaget ”Avgiftsfria besök för boende i de östra kommundelarna”. 
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget 
framhålls att det krävs mer tid och högre drivmedelskostnader för många av de boende i 
Härryda kommuns östra delar att besöka Bråta återvinningscentral i Mölnlycke istället för 
Råssa återvinningscentral i Bollebygds kommun. Utifrån detta föreslås att besöken på 
återvinningscentralen i Råssa ska vara avgiftsfria för invånare i Härryda kommun. 
 
Härryda kommun erbjöd tidigare abonnenterna i kommunen ett obegränsat antal avgiftsfria 
besök till kranskommunernas återvinningscentraler. Övriga kranskommuner i det 
gemensamma passersystemet har ett begränsat antal avgiftsfria besök för sina abonnenter. Ett 
obegränsat antal medförde höga kostnader för avfallsverksamheten och för att reducera 
kostnaderna beslutade kommunfullmäktige den 19 november 2012 § 158 att begränsa antalet 
avgiftsfria besök på kranskommunernas återvinningscentraler till 12 gånger per kalenderår för 
helårsabonnenter och sex gånger per säsong för säsongsabonnenter. Till kommunens egen 
återvinningscentral, Bråta, kvarstår möjligheten att även fortsättningsvis obegränsat antal 
gånger få besöka centralen avgiftsfritt. Statistiken visar att ett normalhushåll ligger under 12 
besök per år på en återvinningscentral. Skulle det ändå behövas fler än 12 besök per år kan 
detta göras avgiftsfritt genom att besöka Bråta återvinningscentral. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 20 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse daterad 20 februari 
2020 från sektorn för samhällsbyggnad. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 155        Dnr 2019KS64 

Medborgarförslag om ställplats för husbil/husvagn  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019 i § 25 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslaget om ”Ställplats för husbil/husvagn”. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget föreslås att en ställplats för 
husbil/husvagn ska etableras i Landvetter i syfte att locka fler turister. Det finns fin natur och 
fina sjöar som kan locka turister och det saknas idag plats för övernattning. 
 
Förvaltningens bedömning är att ställplatser för husbil och husvagn inte ska drivas i 
kommunal regi utan i första hand av andra aktörer och föreslår därför att medborgarförslaget 
avslås. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 4 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse från 
utvecklingsfunktionen daterad den 4 mars 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 156        Dnr 2019KS692 

Motion rörande fler antal familjer med försörjningsstöd  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 § 192 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Boris Leimar (SD) om fler familjer med försörjningsstöd. 
 
Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheten att debitera staten för de olika 
bidrag som kommunen, inom ramen för försörjningsstöd, betalar ut till den som varit 
nyanländ i etablering efter dennes etablering. 
 
Kommuners rätt till ersättning för flyktingmottagande regleras i förordningen (1990:927) 
om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Etableringsinsatserna regleras i 
förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
Förvaltningen har utrett ärendet och finner att det saknas rättslig grund gällande 
möjligheten att få statlig ersättning för utbetalt försörjningsstöd efter etableringen. 
Därmed saknas nödvändig grund för sådan debitering som motionären föreslår. Det 
saknas således också grund för att vidare utreda förslaget om att separatredovisa 
kostnaderna för försörjningsstöd för nyanlända efter etableringstiden. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 14 januari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 4 mars 2020 § 73. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 14 
januari 2020 från sektorn för socialtjänst. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 157        Dnr 2019KS585 

Motion rörande ”Välkomstbyggnad” i Mölnlycke  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019 § 585 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) gällande möjligheten till att bygga en så kallad 
välkomstbyggnad mellan Säterivägen och Säteriallén vid Råda säteri i Mölnlycke. I motionen 
föreslås att en utomstående entreprenör får bygga och driva ett hotell, som harmonierar med 
omkringliggande 1700-tals bebyggelse, på den mindre hästhagen längs Säterivägen. Hotellet 
skulle, enligt motionen, vara en välkomnande byggnad till Mölnlycke, utgöra underlag för 
restaurangen på Råda säteri, rädda kollektivtrafiken i området, vilket även gynnar 
hästintresserade ungdomar samt stärka Råda säteri som ett populärt turistmål i hela 
Göteborgsregionen. Utifrån detta yrkar motionären att kommunen utreder möjligheten till en 
utbyggnad enligt ovan med stort iakttagande av att byggnaden ska harmonisera med 
omgivande bebyggelse. 
 
Eftersom platsen som motionären föreslår för byggnation har ett högt kulturhistoriskt värde, 
är klassat som ett byggnadsminne och ingår i Rådasjöns naturreservat, anser förvaltningen 
inte att det är lämpligt att gå vidare med utredningar gällande förslaget. En välkomnande entré 
till Mölnlycke västerifrån bedöms kunna uppnås på annat sätt, exempelvis genom 
Mölnlyckemotets utformning och innehåll inom pågående detaljplanearbete med 
verksamheter som kontor, hotell och industri samt utformning av gator, dagvattendammar och 
bebyggelse i de västra delarna av Mölnlycke centrum. Inriktningen för området, antagen av 
kommunfullmäktige den 19 september 2019 § 121, är att Råda säteri ska bli ett "vardagsrum" 
för kommuninvånare och närboende. Det är viktigt att locka många besökare till området, 
men alltså inte i första hand genom att vara ett besöksmål för turister. Förvaltningen gör 
bedömningen att den inriktning för utveckling av Råda säteri som kommunfullmäktige 
beslutat om är fullgott för att sörja för en gynnsam utveckling av området. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 2 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad 2 mars 2020 från 
sektorn för samhällsbyggnad. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 158        Dnr 2019KS676 

Motion om energi- och klimatplan  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2019 § 165 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Roland Jonsson (MP) om energi- och klimatplan. Motionären föreslår 
att kommunen tar fram en aktuell energi- och klimatplan som grundar sig på aktuella 
uppgifter. Motionären föreslår att planen ska vara tidsatt och innehålla ambitioner och 
åtgärder inom ett antal åtgärder, bland annat klimatutsläpp och resursanvändning, bryta 
fossilberoendet inom transporter och resor samt skapa alternativ till konsumtion och resurser. 
 
Härryda kommuns nuvarande energi- och klimatplan antogs av kommunfullmäktige den 23 
mars 2015 § 50. Energi- och klimatplanen är kommunens långsiktiga plan för att minska 
klimatpåverkan och sätter mål till 2020. Planen innehåller åtgärder fördelade över 
förvaltningen och berörda bolag och utgår från de tidigare energipolitiska inriktningsmålen 
och de politiska inriktningsmålen för miljö antagna av kommunfullmäktige. I samband med 
införandet av en ny styrmodell för Härryda kommun under 2019 har de tidigare politiska 
inriktningsmålen blivit inaktuella. Förvaltningen bedömer att den nuvarande planen behöver 
ses över och att en ny energi- och klimatplan för Härryda kommun arbetas fram inför 2021. 
 
Ett ärende om energi- och klimatplan för Härryda kommun behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 april 2020. Förvaltningen föreslår i skrivelsen att en ny energi- och 
klimatplan för Härryda kommun ska tas fram i enlighet med lagen (1977:439) om kommunal 
energiplanering och börjar gälla under 2021. Innehållet i planen utformas utifrån 
lagstiftningens krav samt den aktuella situationen i kommunen. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen 
besvarad med hänvisning till skrivelse från utvecklingsfunktionen daterad den 27 februari 
2020. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Roland Jonssons yrkande finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från 
utvecklingsfunktionen daterad den 27 februari 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 159        Dnr 2019KS666 

Motion om att kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och ledamöter i 
nämnder och beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2019 § 165 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Mats Werner (S), Patrik Linde (S) och Siw Hallbert (S) om tidningen 
Dagens Samhälle. Motionärerna föreslår att kommunens valda politiker, såväl ordinarie 
ledamöter som ersättare, erhåller prenumeration på Sveriges Kommuner och Landstings 
medlemstidning Dagens Samhälle om de så önskar. 
 
Den 26 november 2018 § 470 delgavs kommunstyrelsen en skrivelse angående ekonomiskt 
stöd till Nysäters fritids- och intresseförening, inkommen den 5 november 2018. I samband 
med delgivningen beslutade kommunstyrelsen att bevilja Nysäters fritids- och 
intresseförening bidrag enligt skrivelsen samt att det skulle finansieras genom en reducering 
av kostnader för tidningen Dagens Samhälle. 
 
Till följd av kommunstyrelsens beslut från den 26 november 2018 § 470 finns 
prenumerationskostnader för tidningen Dagens Samhälle inte i budgetramarna för år 2020. 
Om kommunfullmäktige beslutar om att kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och 
ledamöter i nämnder och beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle enligt 
motionärernas förslag kan prenumerationskostnader inarbetas i budgetramarna för politisk 
verksamhet inför år 2021. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 
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, 4 röstar Nej och 1 Avstår. Bilaga 5 voteringslista. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-02  

 

Voteringslista: § 28 
Ärende: Motion om att kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och ledamöter i nämnder 
och beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle,  2019KS666 
 
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   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Boris Leimar (SD), ersättare   X 
Resultat 8 4 1 
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§ 160        Dnr 2019KS18 

Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2019  

  
Förvaltningen har genomfört uppföljning och åtgärder i planen för intern kontroll, antagen av 
kommunstyrelsen den 7 februari 2019, § 49. Uppföljningen visar att åtgärder har vidtagits 
inom samtliga riskområden för att minska riskerna och att flera risker kan nedprioriteras. 
Sammantaget bedömer förvaltningen att kommunstyrelsens arbete med intern kontroll har 
genomförts på ett fullgott sätt i enlighet med planen för 2019. Det finns dock utrymme för att 
fortsätta vidareutveckla kommunens arbete med intern kontroll. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 26 februari 2020. 
  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 
2019. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 161        Dnr 2020KS121 

Dokumenthanteringsplan för sektor för socialtjänst och sektor för 
utbildning och kultur inom kommunstyrelsens ansvarsområde.  

  
Enligt kommunens arkivreglemente, som antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2018 
i § 31, ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar nämndens 
aktuella handlingar samt gallringsfrister. Allmänna handlingar får inte förstöras utan att det 
sker med stöd av gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning. Gallringsbeslut fattas 
normalt i form av en dokumenthanteringsplan. 
 
Dokumenthanteringsplanen fungerar som styrdokument för allmänna handlingar inom 
myndigheten och anger vilka handlingar som får gallras, när detta ska ske, vilka handlingar 
som ska bevaras för framtiden och förvaringsplatser för handlingarna. 
 
Revidering har gjorts av dokumenthanteringsplanerna där handlingar redovisas som tillhör 
kommunstyrelsens verksamhetsområde och som hanteras inom sektor för socialtjänst och 
sektor för utbildning och kultur. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 12 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplan och där till kopplade gallringsbeslut i 
enlighet med föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 162        Dnr 2020KS191 

Redovisning av medborgarförslag april 2020  

  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Enligt prognosen kommer förslagen med två undantag att hanteras inom ett års tid inklusive 
slutgiltigt beslut i ärendet. 
 
De två förslagen som ej kommer att hanteras och beslutas inom ett år har inte kunnat 
prioriteras men är under beredning och beslut fattas av kommunstyrelsen i april 2020. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 9 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 163        Dnr 2019KS243 

Statistiska uppgifter per december 2019  

  
Kommunstyrelsen delges statistiska uppgifter per den 31 december 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 164        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
verksamhetsberättelse 2019  

  
Kommunstyrelsen delges verksamhetsberättelse för välfärdsnämnden 2019. 
 
Den 18 mars 2020 § 90 beslutade välfärdsnämnden att godkänna verksamhetsberättelsen för 
2019 samt att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten.  
 
Verksamhetsberättelsen innehåller en sammanställning av nämndens ekonomiska resultat 
samt uppföljning av grunduppdrag, kommungemensamma prioriterade områden samt 
politiska inriktningar och uppdrag.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 165        Dnr 2020KS27 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Kommunstyrelsen delges protokoll från rådet för funktionshinderfrågor den 23 januari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 166        Dnr 2020KS25 

Delgivningar 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Protokoll från Landvetter Södra utveckling AB den 29 januari 2020. 
 Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. 
 Beslut från Mölndals stad 19 februari 2020 § 29 om värdeöverföring från Förbo AB. 
 Beslut från miljö- och bygglovsnämnden den 4 mars 2020 § 41 om behovsutredning 

och tillsynsplan 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 167        Dnr 2020KS225 

Anmälan av ordförandebeslut  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 20 mars 2020 om 
tillfälligt avsteg från villkor vid nyttjande av allmän plats avseende uteserveringar.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 168        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 18 mars 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 169        Dnr 2020KS1 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020  

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

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 170        Dnr 2020KS35 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning 
över anmälda delegationsbeslut, daterad den 16 mars 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 171        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 17 mars 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 172        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 mars 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 174        Dnr 2019KS698 

Behandling av återremitterat ärende: 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 beslut om startbesked från kommunstyrelsen. 
 
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, bryggor samt upprustning av gångstråk. 
  
Den 6 februari 2020 § 43 återremitterade kommunstyrelsen begäran om startbesked av 
investeringsprojekt kopplade till Mölnlycke dagvattenpark, etapp 2 samt uppdrog åt 
förvaltningen att återkomma med en totalgenomgång av resterande delar av projektet. 
  
Den 5 mars 2020 presenterade förvaltningen projektet för kommunstyrelsen och besvarade 
frågor som berörde projektets olika delar med tonvikt på delarna inom etapp 2. Vid 
presentationen visades även föreslagen prioriteringsordning i vilken delar kommer att plockas 
ur etapp 2 om budgeten beräknas överskridas under projektets gång. 
  
Förvaltningen har tagit fram en projektplan med beskrivning av projektet, tidplan för 
genomförande samt ekonomiska kalkyler. 
  
Sammantaget är förvaltningens bedömning, att de åtgärder som omfattas av denna begäran 
om startbesked ryms inom de totalt avsatta medlen för projektet men att marginalerna är små. 
Då utbyggnaden av hela eller delar av etapp 2 är en viktig del i stadsutvecklingen för 
Mölnlycke och kan kopplas direkt till antagen Stadsbyggnadsstudie föreslås därför en 
prioriteringsordning, där vissa delar kan komma behöva väljas bort på grund av oförutsedda 
kostnadsökningar. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 12 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
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Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen avslår 
startbesked för investeringsprojekt kopplade till Mölnlycke dagvattenpark avseende etapp 2, 
samt att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att säkerställa att funktionen hos dagens 
Hulebäcksbro för GC fortsatt finns och fungerar. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår startbesked för investeringsprojekt kopplade till Mölnlycke 
dagvattenpark avseende etapp 2. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att säkerställa att funktionen hos dagens 
Hulebäcksbro för GC fortsatt finns och fungerar. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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