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Plats och tid 

Beslutande ledamöter 

Rådasjön kl. 16:00-19:05 (sammanträdet ajournerades kl. 17:20-17:55, 
17:57-18:00)(

Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) §§175-178, §§180-184, §§186-210 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) §§175-178, §§180-184, §§186-210 
Kersti Lagergren (M) §§175-178, §§180-184, §§186-210 
Mikael Johannison (M) §§175-183, §§186-210 
Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) §§175-178, §§180-184, §§186-210 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) §§175-184, §§186-191 
Leo Welter (SD) 
Rickard Rosengren (M) §179 ersätter Grim Pedersen (M) pga jäv, §184 
ersätter Mikael Johannison (M) pga jäv 
Ingemar Lindblom (M) §179 ersätter Kersti Lagergren (M) pga jäv 
Bengt Johansson (M) §179 ersätter Martin Tengfjord (SP) pga jäv 
Anders Halldén (L) §179 ersätter David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
pga jäv 
Marie Strid (MP) §§192-210 ersätter Roland Jonsson (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare Rickard Rosengren (M) §§175-178, §§180-183, §§186-210 
Ingemar Lindblom (M) §§175-178, §§180-184, §§186-209 
Bengt Johansson (M) §§175-178, §§180-184, §§186-210 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) §§175-178, §§180-184, §§186-210 
Tony Wahl (C) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Marie Strid (MP) §§175-184, §§186-191 
Boris Leimar (SD) (kl. 17.17-19:05) §§178-184, §§186-210 

Övriga närvarande Roger Nordman (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) §§175-184, §§186-190 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Peter Wallentin (verksamhetschef plan- och bygglov) §§177-180 
Hanna Henningsson (planeringsledare trafik) §§175-176 
Fredrik Wejrot (trafikchef) §§175-176, §§186-187 
Karin Dahl (kommunikationschef) 

Utses att justera Håkan Eriksson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-05-06   15:00 

Protokollet omfattar §§175-184, §§186-210
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 

§ 175 Fastställande av föredragningslistan 

§ 176 Information om samrådsyttrande gällande ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya 
stambanor 

§ 177 Information om att avbryta detaljplanearbete för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön 
§ 178 Avbryta detaljplanearbete för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön 
§ 179 Antagande av ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18 

§ 180 Beslut om miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Landvetter 
södra 

§ 181 Markanvisningsavtal till JM AB för ägarlägenheter inom detaljplanen för 
Idrottsvägen i Mölnlycke 

§ 182 Försäljning av del av Björröd 1:191, fastighet A 
§ 183 Försäljning av del av Björröd 1:191, fastighet B 
§ 184 Försäljning av del av Bårhult 1:121 
§ 186 Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område 
§ 187 Lokal trafikföreskrift om hastighet 

§ 188 Begäran om startbesked för garantiarbeten gällande förändringar utifrån 
verksamheternas behov 

§ 189 Medborgarförslag om att bygga gymnastikhall i Hindås 
§ 190 Medborgarförslag om discgolf i Wendelsbergs friluftsområde 
§ 191 Motion om upphandling av el från vårt eget bolag 
§ 192 Motion om profilklasser 

§ 193 Motion om de juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun 

§ 194 Motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering 
i Härryda kommun 

§ 195 Motion om pedagogiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun 

§ 196 Motion om miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i 
Härryda kommun 

§ 197 Motion om kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun 

§ 198 Uppdrag att utreda alternativa planeringsförutsättningar för beslut om budget/plan 
§ 199 Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden 
§ 200 Information från arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor och förlängning av uppdrag 
§ 201 Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen 
§ 202 Redovisning av medborgarförslag april 2020 från välfärdsnämnden 
§ 203 Delgivning av välfärdsnämndens yttrande över granskningsrapport ekonomistyrning 

§ 204 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per 
februari 2020 

§ 205 Delgivning av protokoll från råd 2020 
§ 206 Delgivningar 2020 
§ 207 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020 
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§ 208 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2020 

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

§ 210 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
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§175

Fastställande av föredragningslistan 

Ärende 32 anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020, flyttas längst ner 
på dagordningen och tas upp som ärende 36. 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 176 Dnr 2020KS196

Information om samrådsyttrande gällande ny järnväg Göteborg-Borås, 
en del av nya stambanor 

Hanna Henningsson, planeringsledare trafik, informerar om planerna på ny järnväg mellan 
Göteborg och Borås samt om förslaget till Härryda kommuns yttrande.  

Kommunstyrelsen behandlar samrådsyttrande till Trafikverket den 29 april 2020 § 185. 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 177 Dnr 2013KS63

Information om att avbryta detaljplanearbete för Hindås 1:3 m.fl.,
Bocköhalvön 

Peter Wallentin, verksamhetschef plan- och bygglov, informerar om förslaget att avbryta 
detaljplan för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön. 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet om att avbryta detaljplan för Bocköhalvön den 29 april 
2020 § 178. 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 178 Dnr 2013KS63

Avbryta detaljplanearbete för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön 

Detaljplanen för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön påbörjades 2013. Kommunfullmäktige 
beslutade den 16 oktober 2017 § 158 om uppdrag gällande omstart av planarbete 
Bocköhalvön. I samband med verksamhetsplan för år 2017 tog kommunfullmäktige beslut om 
att stoppa arbetet med detaljplan för Bocköhalvön för att göra ett omtag i arbetet. 
Kommunfullmäktige uppdrog till förvaltningen att tillsammans med den politiska 
arbetsgruppen för planer ta fram ett beslutsunderlag för vad som är den politiska viljan med 
detaljplanearbetet för Bocköhalvön. 

Sedan 2017 har sektorn för samhällsbyggnad arbetat för att finna en utformning av 
detaljplanen med syfte att ta hänsyn till boende och närboendes viljor samt kommunstyrelsens 
uppdrag. Det har visat sig svårt att finna en sådan väg varför sektorn föreslår att detaljplanen 
avbryts. 

Sektorn har gjort en översiktlig bedömning över vilka ekonomiska konsekvenser det får för 
kommunen om detaljplanen antas respektive avbryts. De områden som analyserats är 
utbyggnad av väg, ledningar för dricksvatten och avlopp samt bullerskydd och inlösen av 
privatägd mark. Sammanfattningsvis är de ekonomiska konsekvenserna för kommunen små 
oavsett alternativen att anta respektive avbryta detaljplan. Sektorn föreslår att kommunalt 
vatten och avlopp byggs ut till samtliga fastigheter på Bocköhalvön eftersom de enskilda 
avloppen idag har dålig standard.  

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 18 mars 2020. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 17:20-17:55 och 17:57-18:00. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen beslutar att 
inte avbryta detaljplanen för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön, samt att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att arbeta med inriktningen att utbyggnad ska ske med kommunalt 
VA inom detaljplanearbetet för Bocköhalvön.  

Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte avbryta detaljplanen för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att arbeta med inriktningen att utbyggnad ska ske 
med kommunalt VA inom detaljplanearbetet för Bocköhalvön. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 179 Dnr 2019KS169

Antagande av ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18, i 
Mölnlycke. Uppdraget att upprätta planändringen beslutades av kommunstyrelsen den 24 
september 2018 § 368. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012. 

Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för 
bostadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307. Ändringen innebär att byggrätten (den 
yta där byggnad får uppföras) inom fastigheten justeras, genom att mer mark för uppförande 
av huvudbyggnad och komplementbyggnad blir tillgänglig att bebygga. Ändringen görs direkt 
på gällande detaljplan (aktbeteckning P90-9, laga kraft 15 maj 1990). När ändringen vunnit 
laga kraft är det planen i sin ändrade form som gäller för planområdet. 

Ett bygglov från 2010 avseende komplettering av huvudbyggnad inom fastigheten 
Djupedalsäng 1:307 har upphävts i en dom från Mark- och miljööverdomstolen den 6 maj 
2014 (mål nr P11603-13). Beslut om rivningsförläggande har fattats av miljö- och 
bygglovsnämnden den 13 juni 2018 § 79. Hanteringen av bygglovsärendet sker i en separat 
process som utgår ifrån gällande detaljplan. I den aktuella planprocessen har förvaltningen 
prövat vilken bebyggelse som är lämplig på platsen och om planbestämmelser kan 
införas/justeras så att den befintliga bebyggelsens utformning kan medges inom fastigheten. 

Då bygglovet inom fastigheten upphävts i Mark- och miljööverdomstolen, i en dom som inte 
får överklagas, gör förvaltningen bedömningen att antagande av den rubricerade 
planändringen är av principiell beskaffenhet och att beslut om antagande bör fattas av 
kommunfullmäktige. 

Genomförandet av detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 19 mars 2020. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ändring av 
detaljplan för Djupedalsäng 1:18, Härryda kommun i enlighet med föreliggande förslag. 

Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige avslår ändringen av detaljplanen för Djupedalsäng 1:18, 
Härryda kommun i enlighet med viljeriktningen från miljö och bygglovsnämnden. 
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Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 3 voteringslista. 

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18, Härryda kommun i 
enlighet med föreliggande förslag. 

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Roland Jonsson (MP). 

På grund av jäv deltar inte Kersti Lagergren (M), David Dinsdale (L), Grim Pedersen (M) och 
Martin Tengfjord (SP) i handläggningen av detta ärende. 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-04-29  

 

Voteringslista: § 179 
Ärende: Antagande av ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18,  2019KS169 
 
Bilaga 3. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Anders Halldén (L), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 180 Dnr 2016KS40

Beslut om miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för 
Landvetter södra 

Kommunstyrelsen godkände den 2 april 2020 § 140 samrådshandlingen till fördjupningen av 
översiktsplanen för Landvetter södra och gav i uppdrag åt förvaltningen att samråda om 
förslaget. Som underlag till beslutet fanns förslaget till den fördjupade översiktsplanen (FÖP) 
för Landvetter södra samt den upprättade miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram i 
samband med förslaget till FÖP Landvetter södra. 

Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 9 § samt miljöbalken 6 kap. 7 § ska kommunen i ett särskilt 
beslut avgöra om genomförandet av den fördjupade översiktsplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

Planförslaget innebär att en obebyggd miljö som idag utgörs av kuperad mark bestående av 
blandskog och ett rikt sjölandskap, delvis med höga naturvärden, tas i anspråk. Ett 
genomförande av förslaget till FÖP Landvetter södra bedöms antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Förvaltningen gör bedömningen att naturvärdena i området inte behöver 
påverkas negativt av utvecklingen av Landvetter södra utan kan beaktas och integreras. 

Detta beslut ska ses som ett tillägg till kommunstyrelsens beslut den 2 april 2020 § 140. 

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 17 april 2020. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen och 
gör bedömningen att genomförandet av den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt 
förvaltningen att samråda om miljökonsekvensbeskrivningen. 

Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet eftersom 
miljökonsekvensbeskrivningen inte är komplett genom att det inte finns någon 
artskyddsutredning redovisad. 

Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Roland Jonssons 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
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kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande. 

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 4 voteringslista. 

Per Vorbergs yrkande 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen och gör bedömningen att 
genomförandet av den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att samråda om miljökonsekvensbeskrivningen. 

Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP) enligt bilaga 5.  

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

Paragrafen är justerad 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum

2020-04-29 

Voteringslista: § 180 
Ärende: Beslut om miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Landvetter 
södra,  2016KS40 

Bilaga 4. Voteringslistan 

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 
Ronny Sjöberg (C), 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 
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-04-29 § 180 

Reservation till KS ärende ”beslut om att godkänna 
miljökonsekvensbeskrivningen” 
  

Jag reserverar mig mot beslutet:  att godkänna miljökonsekvensbeskrivning och 
att uppdra åt förvaltningen att samråda om förslag till om 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

I beslutsunderlaget framgår att de redovisade handlingarna och 
miljökonsekvensbeskrivningen inte är kompletta. Det finns ingen 
artskyddsutredning redovisad.  

  

Roland Jonsson 

MP Härryda 
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§ 181 Dnr 2020KS24

Markanvisningsavtal till JM AB för ägarlägenheter inom detaljplanen för 
Idrottsvägen i Mölnlycke 

JM AB presenterade på kommunstyrelsens informationssammanträde den 23 april 2019 § 133 
förslag på hur en etablering av bostäder i form av ägarlägenheter kan ske inom detaljplanen 
för Idrottsvägen i Mölnlycke. 

Den 29 augusti 2019 § 215 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att ta fram 
förslag till avsiktsförklaring/markanvisningsavtal gällande direktanvisning av mark till JM 
AB för etablering av ägarlägenheter inom del av detaljplanen för Idrottsvägen. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på markanvisningsavtal till JM AB för etablering av 
ägarlägenheter inom detaljplanen för Idrottsvägen i Mölnlycke och anser uppdraget avslutat. 
Markanvisningsavtalet innebär att JM AB har en option att ensam förhandla med kommunen 
om exploatering och förvärvande av två tomter, på ca 1480 kvm respektive 1820 kvm, inom 
detaljplanen för Idrottsvägen enligt de villkor som framgår i markanvisningsavtalet. 

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 17 januari 2020. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal mellan Härryda 
kommun och JM AB enligt föreliggande förslag, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt 
samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna 
markanvisningsavtalet. 

Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår markanvisningsavtalet mellan Härryda 
kommun och JM AB. 

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 6 voteringslista. 
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Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal mellan Härryda kommun och JM AB 
enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna markanvisningsavtalet. 
 
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  
2020-04-29  

 

Voteringslista: § 181 
Ärende: Markanvisningsavtal till JM AB för ägarlägenheter inom detaljplanen för 
Idrottsvägen i Mölnlycke,  2020KS24 
 
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   
Ronny Sjöberg (C), 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   
Resultat 9 4 0 
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§ 182        Dnr 2020KS159 

Försäljning av del av Björröd 1:191, fastighet A  

  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan Turk Food 
Sweden AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter en del av 
fastigheten Björröd 1:191 om totalt 17 400 kvm till Turk Food Sweden AB för en 
köpeskilling av 6 525 000 kronor. Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är 
avsett för industri, kontor och detaljhandel med skrymmande varor. 
 
Turk Food Sweden AB avser upprätta en byggnad på ca 6 000 kvm, med möjlighet att bygga 
till ca 1 000 kvm, innehållande lager, logistik och kontor. Företaget är livsmedelsgrossist och 
importerar varor främst från Nederländerna och Tyskland. Deras kunder är bland annat ICA, 
Citygross och Orienthuset samt livsmedelsgrossister i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
Idag är de 30 anställda och avser att växa till 100 anställda inom en femårsperiod, med främst 
fler lagerarbetare med lägst krav på grundskoleutbildning samt kontorsanställda. 
 
Ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med Göteborgsregionen som 
referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 11 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt mellan Härryda kommun och 
Turk Food Sweden AB enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 183        Dnr 2020KS163 

Försäljning av del av Björröd 1:191, fastighet B  

  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan BRA Framtid 8 
AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter en del av 
fastigheten Björröd 1:191 om totalt 17 100 kvm till BRA Framtid 8 AB för en köpeskilling av 
6 412 500 kronor. Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är avsett för industri, 
kontor och detaljhandel med skrymmande varor. 
  
BRA Framtid 8 AB är ett dotterbolag till Billström Riemer Andersson AB och de avser 
upprätta en byggnad på ca 7 000 kvm, innehållande lager samt personalutrymmen. 
Hyresgästen är Liseberg Aktiebolag som behöver en ny plats för att förvara dekor och 
material från nöjesparken för olika säsonger. Det kommer att arbeta ett tiotal personer på 
heltid i byggnaden. 
  
Då hyresgästen har ett stort behov av nya lokaler inom en nära framtid har ett sent önskemål 
från köparen ställts om att ta ner träd inom markområdet i förtid, detta gör att de snabbare kan 
komma igång med en byggstart. 
  
Ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med Göteborgsregionen som 
referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 20 april 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt mellan Härryda kommun och 
BRA Framtid 8 AB enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploatering att upprätta och underteckna 
överenskommelse om i förtid nedtagning av träd inom del av Björröd 1:191. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 184        Dnr 2020KS160 

Försäljning av del av Bårhult 1:121  

  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan Specma Fastighets AB och Härryda kommun. Överenskommelsen 
innebär att kommunen överlåter del av fastigheten Bårhult 1:121 om totalt cirka 4 820 kvm 
till Specma Fastighets AB för en ersättning om 3 133 000 kronor. 
  
Moderbolaget Specma AB förvärvade under hösten 2019 fastigheten Bårhult 1:123 av 
kommunen för att upprätta sitt svenska huvudkontor innehållande lager, logistik och kontor. 
Ytterligare markyta behövs för att få till en bra hantering av emballage. Markytan för Bårhult 
1:121 kommer att regleras till fastigheten Bårhult 1:123 som idag ägs av Specma Fastighets 
AB. Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är avsett för industri, kontor och 
logistik. 
  
Ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med Göteborgsregionen som 
referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 31 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse mellan Härryda kommun och Specma 
Fastighets AB enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna överenskommelsen och övriga till försäljningen tillhörande handlingar. 
 
På grund av jäv deltar inte Mikael Johannisson i handläggningen av detta ärende. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 186        Dnr 2020KS205 

Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område  

  
I trafikförordningen (1998:1272)  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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2019 § 85 att uppdra åt förvaltningen att genomföra 
en översyn av kommunens gränser för tättbebyggt område i hela kommunen. 
 
Förvaltningen tog fram förslag på ändringar av gränser för tättbebyggt område och 
kommunstyrelsen beslutade den 25 september 2019 § 251 att uppdra åt förvaltningen att 
genomföra förändring av gränser för tättbebyggt område enligt förvaltningens förslag med 
vissa tillägg. 
 
Som en del i handläggningen, har sektorn för samhällsbyggnad skickat ut förslaget på remiss 
till polismyndigheten, väghållningsmyndigheten Trafikverket region väst samt berörda 
vägföreningar och markägare. Yttranden har inkommit från Trafikverket, som anser att de 
föreslagna områden inte är att betrakta som tättbebyggda områden enligt definitionen i 
trafikförordningen, samt från en enskild väghållare som har önskemål om bibehållen 
hastighetsskyltning om 20 km/h. 
 
För att kunna genomföra kommunstyrelsens beslut från den 25 september 2019 behöver 
kommunstyrelsen anta lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område. Förvaltningen har 
tagit fram förslag på lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 20 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar: 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Mölnlycke, 
1401 2020:00004. 
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Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Landvetter, 1401 
2020:00005 
  
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Hindås, 
1401 2020:00006 
  
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Rävlanda, 
1401 2020:00007 
  
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Björröd, 
1401 2020:00008 
  
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Härryda, 
1401 2020:00009 
  
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Eskilsby, 
1401 2020:00010 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 187        Dnr 2020KS204 

Lokal trafikföreskrift om hastighet  

  
I trafikförordningen (1998:1272) 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 
hastighet inom område Bråtared i Rävlanda; Hedebergsvägen, Aspvägen, Lindvägen, 
Björkvägen, Alvägen och Ekdelasvägen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar: 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område 
Bråtared, 1401 2020:00007. 
 

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

Paragrafen är justerad 

25 / 63



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 188        Dnr 2019KS748 

Begäran om startbesked för garantiarbeten gällande förändringar utifrån 
verksamheternas behov  

  
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 garantiarbeten 2020 pekades ut 
som ett sådant projekt. 
 
Den 5 mars 2020 i § 94 beviljade kommunstyrelsen startbesked för garantiarbeten i de delar 
som består av innehållna medel, garantibesiktning, växtbesiktning och anmärkning från 
slutbesiktning. Kommunstyrelsen uppdrog samtidigt åt förvaltningen att återkomma när det 
gäller förändringar utifrån verksamhetens behov. 
 
Förändringar utifrån verksamhetens behov omfattar åtgärder för verksamheten som inte var 
med i ursprunglig projektering. Anpassningarna kan bero på ändrade förutsättningar för 
verksamheten eller tillkommande behov. 
 
De verksamhetsanpassningar som var planerade utifrån garantiarbeten 2020 berörde sektorn 
för socialtjänst samt sektorn för utbildning och kultur. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
bedömer, efter samtal med båda dessa sektorer, att samtliga förändringar utifrån 
verksamhetens behov, förutom en, ska utgå (se bilaga 2). Den förändring som kommer 
genomföras gäller Pinntorps idrottshall i Landvetter. Beställning för denna förändring gjordes 
tidig höst 2019. Vid denna tidpunkt hade förvaltningen inte i uppdrag att begära startbesked 
för vissa investeringar. Fakturan för beställningen inkom dock först under kvartal 1, 2020. 
 
Mindre utrymme i budget har gett beställande sektorer tydligare signaler att framöver kommer 
de verksamhetsanpassningar som genomförs endast vara de som bedöms nödvändiga för att 
fortsätta kunna driva verksamhet i lokalerna. Det nya arbetssättet innebär att det blir svårare 
för sektorerna att få igenom s.k. verksamhetsanpassningar. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 7 april 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser uppdraget genomfört och därmed avslutat. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 189        Dnr 2019KS203 

Medborgarförslag om att bygga gymnastikhall i Hindås  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2019 i § 76 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag att bygga en gymnastikhall i Hindås. Kommunfullmäktige uppdrog även åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslaget handlar om att kommunen ska uppföra en 
hall i Hindås som är utrustad för truppgymnastik och artistisk gymnastik för att avlasta 
befintlig idrottshall. 
 
En hall för enbart gymnastik kommer att byggas i Mölnlycke enligt fastställande av 
budget/plan 2019-2023 i kommunfullmäktige den 19 november 2018 i § 190. Hallen beräknas 
stå klar under 2021. Investeringskostnaden för en gymnastikhall i Hindås enligt 
medborgarförslaget beräknas uppgå till 30-40 mnkr beroende på utformning och placering. 
 
Befintlig idrottshall i Hindås har under vardagar en beläggning på 66 procent och under 
helger 64 procent, med undantag för sommarveckorna. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att det i nuläget inte finns behov av två hallar inredda för 
gymnastik i kommunen samt att andra investeringar behöver prioriteras. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 19 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
utbildning och kultur daterad den 19 februari 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 190        Dnr 2019KS527 

Medborgarförslag om discgolf i Wendelsbergs friluftsområde  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 190 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag angående discgolf i Wendelsberg. Kommunfullmäktige uppdrog 
åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 
Medborgarförslaget handlar om att bygga en discgolfbana även kallad frisbeegolfbana i 
Wendelsbergsområdet i samband med planerad upprustning av området. Det skulle stärka 
områdets parkliknande karaktär och öka möjligheterna till motion. I medborgarförslaget finns 
ett förslag till banskiss samt bedömningar om underhåll, investeringskostnad mm. 
 
Förvaltningen fick i maj 2019 bifall på en ansökan avseende samverkansprojekt inom ramen 
för EUs landsbygdsprogram på totalt 2,8 mnkr varav 825 tkr i samfinansiering från förenings- 
och näringsliv för att rusta upp området. Arbetet kommer påbörjas så snart sektorn för teknik 
och förvaltningsstöd bedömer att det är möjligt. Projektet kommer binda ihop kommande 
bostadsområden vid Mölnlycke fabriker och Bråta. Det kommer finnas 1-1,5 km anlagd 
gångväg, discgolfbana, utegym, grillplats, vindskydd och eventuellt en hinderbana för 
Hulebäcksgymnasiets och andra skolors elever. Projektet sker i samverkan med förenings- 
och näringsliv. Det kommer ta extra hänsyn till personer med funktionsvariationer och 
ekologi. 
 
Medborgarförslaget bekräftar förvaltningens redan beslutade plan, arbetet kommer slutföras 
senast 2022. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 19 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till skrivelse daterad 
den 19 februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 191        Dnr 2020KS79 

Motion om upphandling av el från vårt eget bolag  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari § 42 att till kommunstyrelsen remittera en 
motion från Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) angående att 
kommunen ska upphandla el från Härryda Energi Elhandel AB. Motivet för förslaget är att 
kommunens egna bolag garanterar att den el man säljer är förnybar. 
 
Härryda kommun har idag upphandlat el genom förnyad konkurrensutsättning. Leverantör är 
Energi Sverige AB och det avtal som kommunen tecknat innebär att elen som levereras 
kommer från förnyelsebara energikällor. Vid framtida upphandlingar står det kommunen fritt 
att välja den miljöklassning av el man finner lämplig till det lägsta priset. 
 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen framgår att kommunen aktivt ska 
verka för att fler privata utförare ska leverera tjänster till den offentliga arenan. Vidare har 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden i sina verksamhetsplaner angivit att privata initiativ är 
välkomna inom alla områden och att de ekonomiska förutsättningarna ska vara så 
förutsägbara och rättvisa som möjligt. 
 
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att möjligheten att köpa förnybar elenergi är goda 
med hjälp av befintligt regelverk vid upphandling. Vidare finns det en fungerande marknad 
som bör garantera bästa möjliga pris på elen vid upphandling. Slutligen har 
kommunfullmäktige och nämnder antagit styrdokument där man tydligt signalerat att 
konkurrensutsättning är önskvärt. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 25 mars 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse daterad den 25 mars 2020. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S) och Roland Jonsson (MP) 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen och ger förvaltningen 
i uppdrag att genomföra en direkttilldelning till Härryda Energi Elhandel AB. 
  
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 och 5 röstar Nej. Bilaga 7 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 25 mars 2020. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Roland Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 

31 / 63



VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-29  

 

Voteringslista: § 191 
Ärende: Motion om upphandling av el från vårt eget bolag,  2020KS79 
 
Bilaga 7. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), 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  
Resultat 8 5 0 
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§ 192        Dnr 2019KS672 

Motion om profilklasser  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 i § 165 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Roland Jonsson (MP) och Marie Strid (MP) om profilklasser. 
Motionärerna yrkar att Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna att bedriva 
profilklass i musik i samverkan mellan kulturskola och grundskola under de nya 
förutsättningarna med en ny timplan, att ge förslag på en utvecklad organisation för 
samarbetet, samt att ge förslag på vilken skola som skall föreslås ansvara för verksamheten. 
 
De senaste åren har grundskolan fått förändrade förutsättningar gällande nationell reglering av 
timplan, skolämnen samt fokus på likvärdig utbildning. Inför hösten 2019 ökades 
undervisningstiden för landets högstadieelever i matematik och idrott. För att inte öka 
undervisningstiden på totalen minskades elevens val i motsvarande omfattning på högstadiet. 
Elevens val är schemalagd tid i grundskolan vars innehåll eleven får styra över. De skolor 
som tidigare haft profilering har används sig av elevens val. Minskningen av elevens val 
ligger till grund för att ingen av kommunens skolor i dagsläget har musikprofil som 
kommungemensamt alternativ. 
 
Skolans val är en annan möjlighet att förändra timplanen lokalt på skolan inom vissa ämnen. 
Skolans val innebär att antalet timmar för ett ämne kan minskas med högst 20 procent för att 
ge utrymme för profilering eller fördjupning i ett annat ämne. Det är varje skolas rektor som 
styr över eventuell fördelning beträffande skolans val. 
 
Under 2020 har Skolverket fått ett nytt uppdrag från Regeringen att göra en översyn av 
timplanen i grundskolan. Kulturskolan arbetar i nära samverkan med kommunens skolor, 
bland annat genom olika projekt och rytmikundervisning i lägre åldrar. 
 
Förvaltningen bedömer att möjligheterna till profilering inom ramen för elevens val är 
begränsade utifrån nuvarande timplans utformning. Förvaltningen bedömer att en översyn av 
timplanen i Härryda kommun inte bör genomföras i nuläget då det pågår en översyn på 
nationell nivå under 2020. Förvaltningen bedömer att de möjligheter till lokala anpassningar 
av timplanen som finns inom ramen för skolans val bör utformas lokalt på varje skola och inte 
genom ett centralt beslut. Vidare görs bedömningen att det finns en god samverkan mellan 
kulturskolan och grundskolan i Härryda kommun. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 26 februari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 1 april 2020 § 99. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 26 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 193        Dnr 2019KS723 

Motion om de juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Jonas Andersson (S), Oskar Sköld (S) och Ulrika Öst (S) om 
juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vilken påverkan en etablering av 
IES har för övriga skolor i närområdet, lagligheten i att ett skolföretag erbjuds en tomt eller 
om de måste utbjudas under fri konkurrens samt vem som kommer att äga skolan. 
Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av 
kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras. 
 
Kommuner har i fråga om försäljningar och köp av fast egendom att beakta kommunallagens 
regler om bl.a. kompetens, vari ingår ett förbud att ge understöd åt enskild utan stöd av lag, 2 
kap. 1 § kommunallagen (2017:725), förbudet att ge individuellt inriktat näringslivsstöd om 
det inte föreligger synnerliga skäl för det enligt 2 kap. 8 §. I praktiken har kommuner en 
avsevärd frihet att i sin verksamhet försälja och köpa fast egendom. Vid försäljning och köp 
av fast egendom är lagen om offentlig upphandling inte tillämplig så länge som försäljningen 
sker till marknadsmässiga villkor. I detta fall kommer ett marknadsmässigt pris säkerställas 
genom en opartisk värderare och då måste inte tomterna utbjudas under fri konkurrens. 
 
Förvaltningen anser att det inte är möjligt att i nuläget göra en bedömning av vilken påverkan 
som en etablering av Internationella Engelska Skolan kommer att ha på övriga skolor i 
närområdet. Kommunstyrelsen har prövat ärendet om planbesked i enlighet med 
bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) och kommunallagens bestämmelser 
gällande frågan om kommunal mark. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 2020 från sektorn för utbildning och 
kultur. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
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Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 8 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 193 
Ärende: Motion om de juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun,  2019KS723 
 
Bilaga 8. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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§ 194        Dnr 2019KS726 

Motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Robert Langholz (S) och Gunilla Wathne (S) om ekonomiska 
konsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur en eventuell etablering 
påverkar kommunens kostnader bland annat för skolskjuts, vilka medel som kommunen 
behöver tillskjuta och vilka kostnader som kan uppstå om IES lägger ner sin verksamhet. 
Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av 
kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras. 
 
Kostnader 
En fristående skolas kostnader för att bedriva verksamhet är ingenting som lägeskommunen 
prövar. Fristående skolor erhåller bidrag för varje elev från hemkommunen. Bidraget till 
fristående grundskolor, fritidshem och förskoleklasser ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande 
slag. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för bidraget. 
 
Kostnader för skolskjuts 
Det är inte möjligt att nu bedöma eventuella kostnader för skolskjuts då det påverkas av 
många olika faktorer som idag inte är kända. 
 
Kostnader för ett eventuellt kommunalt återköp 
Kommunen är skyldig att tillhandahålla skola för kommuninvånarna även i den händelse en 
fristående skola av någon anledning avvecklas. Det är inte möjligt att nu bedöma ett sådant 
scenario då det påverkas av olika faktorer som idag inte är kända. 
 
Förvaltningen bedömer att en utredning i enlighet med motionärernas förslag inte är möjlig att 
genomföra i detta skede. Det är inte möjligt att beräkna kostnaderna som efterfrågas i 
motionen, då det beror på söktryck och andra omständigheter som idag inte är kända och som 
därför inte går att beräkna på ett trovärdigt sätt. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 18 februari 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
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Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelsen daterad den 18 februari 2020 från sektorn för utbildning och 
kultur. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) 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 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 9 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
  
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 18 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 194 
Ärende: Motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun,  2019KS726 
 
Bilaga 9. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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§ 195        Dnr 2019KS722 

Motion om pedagogiska konsekvenserna av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S) och Bajwa Varinder (S) om Pedagogiska 
konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vilka pedagogiska konsekvenser 
undervisning på engelska har för eleverna, hur näringslivets behov av skola med undervisning 
på engelska ser ut i kommunen samt hur antagning till senare studier och övriga skolors 
betygsättning kan komma att påverkas. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste 
ske innan frågan om tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller 
annan intressent kan initieras. 
 
Pedagogiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte genomfört utredning av effekter eller nyttan av undervisning på 
engelska för elever med engelska som modersmål i enlighet med frågeställningen i motionen. 
 
Näringslivets behov av undervisning på engelska 
Förvaltningen har inte genomfört en studie av behovet av en skola med undervisning på 
engelska, även om det till näringslivsenheten inom förvaltningen inkommit förfrågningar om 
skolor med internationell profil. 
 
Påverkan av antagning till senare studier 
Skolinspektionen har tillsyn över betygsättning på såväl kommunala som fristående skolor. 
 
Förvaltningens bedömning är att det är den huvudman som ansöker om att starta fristående 
skola som ska redovisa till Skolinspektionen vilket elevunderlag som finns för att bedriva en 
skola med undervisning som till hälften bedrivs på engelska. Vidare bedömer förvaltningen 
att det är Skolinspektionen som i egenskap av tillsynsmyndighet har att granska undervisning 
och betygsättning på fristående skolor. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
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med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 2020 från sektorn för utbildning och 
kultur. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) 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 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 10 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 195 
Ärende: Motion om pedagogiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun,  2019KS722 
 
Bilaga 10. 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   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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§ 196        Dnr 2019KS724 

Motion om miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Lena Fredriksson (S) och Ulla-Karin Johansson (S) om 
miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur trafiksäkerheten kan påverkas, 
hur skolmiljön kan påverkas under byggtiden samt hur miljön i Mölnlycke kan påverkas. 
Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av 
kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras. 
  
Vid planläggning med detaljplan genomför förvaltningen ett antal utredningar. Vilka 
utredningar som är aktuella beror på platsens förutsättningar. När det gäller Internationella 
Engelska Skolan kommer en trafikutredning tas fram, samt troligen även dagvattenutredning, 
geoteknisk utredning och eventuellt en fördjupad naturvärdesinventering. Eventuellt kommer 
fler utredningar tas fram beroende på vilka frågor som aktualiseras under 
detaljplaneprocessen. I trafikutredningen kommer ingå utredning av dimensionering av 
trafikinfrastruktur och utredning av parkeringsfrågan. Generellt ingår kartläggning av 
befintliga situationer och förslag på åtgärder och planbestämmelser i de utredningar som tas 
fram. 
  
Förvaltningens bedömning är att utredningar av bland annat trafiksituation och miljöaspekter 
kommer att genomföras i samband med detaljplaneprocessen. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 2020 från sektorn för utbildning och 
kultur. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
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 11 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 

45 / 63



VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-29  

 

Voteringslista: § 196 
Ärende: Motion om miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i 
Härryda kommun,  2019KS724 
 
Bilaga 11. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 

46 / 63



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 197        Dnr 2019KS725 

Motion om kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella 
Engelska Skolans etablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Mats Werner (S) och Patrik Linde (S) om 
kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda 
kommun. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur en eventuell 
etablering påverkar möjligheterna att rekrytera lärare och annan personal till kommunens 
skolor. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning 
av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras. 
 
Möjligheter att rekrytera personal påverkas av flera faktorer exempelvis det aktuella 
konjunkturläget samt antal lärare som utbildas. En eventuell etablering av Internationella 
Engelska Skolan ligger så långt fram i tiden att förvaltningen inte har möjlighet att utreda hur 
möjligheter till rekrytering kommer att vara vid den aktuella tidpunkten. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 18 februari 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse daterad den 18 februari 2020 från sektorn för utbildning och 
kultur. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) 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 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 12 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 18 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-29  

 

Voteringslista: § 197 
Ärende: Motion om kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun,  2019KS725 
 
Bilaga 12. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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§ 198        Dnr 2020KS42 

Uppdrag att utreda alternativa planeringsförutsättningar för beslut om 
budget/plan  

  
I samband med antagande av ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-25 
gav kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett alternativt förslag med 
utgångspunkten att beslut om budget/plan 2021-25 samt inriktningar och uppdrag flyttas fram 
till kommunfullmäktiges sammanträde i september. 
 
En flytt av beslutet till september är möjlig. Förvaltningens bedömning är dock att ett 
senarelagt beslut inte kommer att innebära att den osäkerhet som föreligger avseende den 
ekonomiska utvecklingen på något väsentligt sätt kommer att ha minskat. Vidare innebär en 
förskjutning av beslutstillfället en risk för att planeringsförutsättningarna för kommunens 
verksamheter förskjuts och försvårar årsplaneringen inför år 2021. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 22 april 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget avslutat. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 199        Dnr 2020KS295 

Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
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 § 46 beslutade kommunfullmäktige att komplettera arbetsordningen för 
kommunfullmäktige med en ny paragraf, § 11 Deltagande på distans. I arbetsordningen för 
kommunfullmäktige framgår att fullmäktige 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. 
 
För att säkerställa att ovan nämnda krav för deltagande på distans är uppfyllda föreslås att 
kommunfullmäktige antar riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ändamålet som framgår i bilaga till 
tjänsteskrivelsen. Förslaget beskriver de grundläggande förutsättningar för deltagande på 
distans som anges i kommunallagen (2017:725) samt riktlinjer som syftar till att de 
grundläggande förutsättningarna uppfylls. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 20 april 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden enligt föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 200        Dnr 2019KS713 

Information från arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor och förlängning 
av uppdrag  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2019 § 372 att inrätta en arbetsgrupp för 
kollektivtrafikfrågor med ett tidsbegränsat uppdrag att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken 
ska utformas i Härryda kommun. Uppdraget skulle redovisas till kommunstyrelsen senast i 
april 2020. 
 
Mikael Johannison (M) ordförande i arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor, informerar 
om pågående arbete, om komplexiteten i uppdraget, om behov av ytterligare dialog med 
Västtrafik, samt att arbetsgruppen behöver mer tid för att slutföra uppdraget. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att förlänga 
det tidsbegränsade uppdraget om att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken ska utformas i 
Härryda kommun. Uppdraget ska redovisas löpande och slutredovisas till kommunstyrelsen 
senast december 2020. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att förlänga det tidsbegränsade 
uppdraget om att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken ska utformas i Härryda kommun. 
Uppdraget ska redovisas löpande och slutredovisas till kommunstyrelsen senast december 
2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 201        Dnr 2020KS78 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen  

  
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och syftar 
bland annat till att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt 
dennes rätt till skydd av personuppgifter. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet. 
Kommunstyrelsen är därtill personuppgiftsansvarig för gemensamma behandlingar som följer 
av kommunstyrelsens samordningsansvar. 
  
En personuppgiftsincident är en händelse som kan ha negativ inverkan på skyddet för 
uppgifter som omfattas av sekretess och enskildas integritet eller tillgängligheten till 
personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, gått 
förlorade, ändrats eller röjts till någon obehörig. Det spelar ingen roll om det har skett 
oavsiktligt eller med avsikt, i båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 
  
Enligt Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter framgår att alla 
personuppgiftsincidenter ska rapporteras skyndsamt. Det gäller även om incidenten hunnit bli 
åtgärdad. Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de 
registrerade ska den anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar efter att den har upptäckts. 
Alla personuppgiftsincidenter dokumenteras och anmäls till personuppgiftsansvarig nämnd, 
även de som inte anmäls till Datainspektionen. 
  
Personuppgiftsincidenter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet anmäls till nämnden 
två gånger per år (april och oktober) och redovisas i förteckningen ”anmälan av 
personuppgiftsincidenter”. 
  
Två personuppgiftsincidenter har anmälts inom kommunstyrelsens verksamhet under 
tidsperioden 1 november 2019–30 mars 2020. Incidenterna och vidtagna åtgärder hanteras 
enligt ovan nämnda rutin. Förvaltningen ser löpande över vilka förbättringsåtgärder som 
behöver vidtas på sikt. En del i detta arbete är att öka kunskapen hos kommunens 
verksamheter om GDPR samt om vad en personuppgiftsincident är. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den  30 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
 

---------------------- 
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Paragrafen är justerad 
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§ 202        Dnr 2020KS193 

Redovisning av medborgarförslag april 2020 från välfärdsnämnden  

  
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 att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt beslut i ärendet. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 9 mars 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 1 april 2020 § 102. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige noterar information.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 203        Dnr 2019KS801 

Delgivning av välfärdsnämndens yttrande över granskningsrapport 
ekonomistyrning  

  
Välfärdsnämnden behandlade rubricerat ärende den 1 april 2020 § 97 och beslutade att anta 
förvaltningens förslag till yttrande, att godkänna förvaltningens redovisade åtgärder, samt att 
delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutet. 
 
Kommunens revisorer överlämnade den 2 december 2019 revisionsrapporten Granskning av 
välfärdsnämndens ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. Syftet med granskningen 
var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
ekonomin inom sektorn för socialtjänst. Granskningens sammanfattande bedömning är att 
välfärdsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst samt att sektorn tar 
hänsyn till omvärldsfaktorer i samband med sitt budgetarbete, exempelvis nya lagar. 
 
Vidare fastslår rapporten att välfärdsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig styrning och 
tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans. En rekommendation från revisorerna riktar 
sig till kommunstyrelsen och handlar om att överväga att utarbeta ekonomiska styrprinciper. 
 
Förvaltningen beskriver i yttrande över granskningsrapporten att rutinen för ekonomisk 
månadsprognos har uppdaterats och åtgärderna kostnadsberäknas tydligare för att synliggöra 
vilken effekt de förväntas få. En analys av utfallet av vidtagna åtgärder behandlas i 
oktoberprognosen från och med 2020. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges 
behandling av nämndernas prognoser, samt att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
nämnden, är tillräcklig. 
 
Ekonomiutskottet behandlade ärendet den 5 mars 2020. 
 
Från sektorn för socialtjänst förelåg skrivelse daterad 27 januari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och delger kommunfullmäktige beslutet.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 204        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk 
månadsuppföljning per februari 2020  

  
Välfärdsnämnden behandlade rubricerat ärende den 1 april 2020 § 100 och beslutade 
att notera prognosen och att inte uppdra åt förvaltningen att vidta ytterligare åtgärder. Vidare 
beslutade välfärdsnämnden att uppdra åt förvaltningen att följa händelseutvecklingen samt 
att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 947,4 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 8,2 mnkr. Sektor socialtjänst prognostiserar ett 
överskott om 10 mnkr och sektor utbildning och kultur ett underskott om till 1,8 mnkr. Sektor 
socialtjänsts överskott förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i Säteriet är 
försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. Inom 
sektor utbildning och kultur visar grundskoleverksamheten det största underskottet. Det beror 
på att några enheter har svårt att hålla budget samt att kostnader för skolskjuts är högre än 
budgeterat. 
 
Sektor socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar i 
flerårsplanen, anpassa sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. 
Inom verksamheten hälsa och bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning samt om 
placeringar av vuxna med missbruk i större utsträckning kan göras i egen regi. Samtidigt 
arbetar försörjningsstödsenheten enligt modellen Härryda framtid. Även omförhandlingar av 
dygnspris för befintliga placeringar av barn och unga fortsätter. Även om några verksamheter 
visar underskott vidtas inga ytterligare åtgärder under 2020 då sektorn som helhet 
prognostiserar ett överskott. Inom sektor utbildning och kultur görs en översyn av taxor och 
avgifter inom fritid samtidigt som för- och grundskolan fortsätter arbetet med att anpassa 
organisationen efter barn- och elevantal. Dessa åtgärder bedöms i dagsläget inte räcka för att 
helt eliminera underskottet. 
 
Från ekonomi och upphandlingsfunktionen förelåg skrivelse daterad 13 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och delger kommunfullmäktige beslutet.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 205        Dnr 2020KS27 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande:  
   

 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor den 12 mars 2020. 
 Protokoll från Brottsförebyggande rådet i Härryda kommun den 30 januari 2020. 
 Protokoll från Brottsförebyggande rådet i Härryda kommun den 6 februari 2020. 
 Protokoll från Brottsförebyggande rådet i Härryda kommun den 4 mars 2020. 
 Protokoll från Landvetter Södra utveckling AB styrelsemöte den 29 januari 2020. 
 Protokoll från Landvetter Södra utveckling AB styrelsemöte den 18 mars 2020. 
 Protokoll från Landvetter Södra utveckling AB årsstämma den 2 april 2020, inklusive 

årsredovisning 2019. 
 Synpunkter till budget och plan 2021-2025 från Rådet för funktionshinderfrågor. 
 Synpunkter till budget och plan 2021-2025 från Pensionärsrådet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

58 / 63



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 206        Dnr 2020KS25 

Delgivningar 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2019. 
 Årsredovisning 2019 från Tolkförmedling Väst. 
 Årsbok 2019 från säkerhetspolisen. 
 Beslut om avrop av optioner gällande framtidens vårdinformationsmiljö. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 207        Dnr 2020KS35 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020  

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

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 208        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 7 april 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 209        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 20 april 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 210        Dnr 2020KS1 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 15 mars 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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