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Helena Lundqvist (budgetcontroller) §§222-223 
Peter Wallentin (verksamhetschef plan och bygglov) §§222-232 
Karl Falck (mark- och exploateringsingenjör) §§222-231 
Kristina Englund (mark- och exploateringschef) §§226-233 

  
Utses att justera Martin Tengfjord 
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Personal, Ekonomi och upphandling 2020 
 

4 / 66



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-05-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§220 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Det föreslås inga ändringar av föredragningslistan. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§221 
Information om näringslivsarbetet 
 
Fredrik Olsson, näringslivschef, informerar om arbetet för att nå målet "Sveriges bästa 
näringslivskommun" och om Härrydas resultat i den senaste undersökningen från Svenskt 
näringsliv. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 222        Dnr 2020KS39 

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2020  

  
Prognosen för Härryda kommun för mars 2020 redovisar ett positivt resultat om 93,7 mnkr 
och med ett budgeterat resultat om 54,3 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 39,4 
mnkr. Detta är en förbättring jämfört med föregående prognos om 8 mnkr. I prognosen ingår 
inte eventuella intäkter från exploateringsverksamheten 
 
Det lagstadgade balanskravet är resultatet 75,1 mnkr. Skillnaden beror på Härryda kommuns 
pensionsredovisning som sker enligt fullfondsmodell. 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 investeringsvolymer, samtidigt som den beräknas uppnå budgeterad nivå. 
 
Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 17,6 mnkr, kommunstyrelsen 
8,2 mnkr, välfärdsnämnden 13,7 mnkr och politisk verksamhet -0,1 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 8,2 mnkr. Sektor 
samhällsbyggnad redovisar ett överskott om 5 mnkr varav den avgiftsfinansierade 
verksamheten bidrar med 3,2 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 och att 
en tvist utfallit till Härryda kommuns fördel. 
 
Sektor teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr men det finns 
större avvikelser inom sektorn. Fastighet redovisar ett överskott om 2 mnkr vilket 
huvudsakligen beror på lägre bokförda driftskostnader för planerat underhåll. IT visar 
underskott beroende på höga licenskostnader, delvis av engångskaraktär.  Till följd av vakanta 
tjänster, visar kommunledningen ett överskott. 
 
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
mark och exploatering, avfall, IT samt säkerhet. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom 
samtliga verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen 
bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av styrelsen. I prognosen ingår 
ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för Coronakrisen. Den ekonomiska 
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effekten kommer att bli tydligare under hösten. 
 
I ”Månadsprognos per mars 2020” redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 30 april 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen noterar prognosen och inte uppdrar åt 
förvaltningen att vidta ytterligare åtgärder. Vidare yrkar Per Vorberg (M) att 
kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten, samt att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige beviljar ett utökat investeringsutrymme om 100 mnkr för år 2020 då 
investeringsnivån riskerar att överskrida det av kommunfullmäktige fastställda taket på 400 
mnkr. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
  
Kommunfullmäktige beviljar ett utökat investeringsutrymme om 100 mnkr för år 2020, då 
investeringsnivån riskerar att överskrida det av kommunfullmäktige fastställda taket på 400 
mnkr. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 223        Dnr 2020KS42 

Budget/plan 2021-2025  

  
Budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar är en del av 
kommunens styrmodell. Dokumentet utarbetas årligen och fastställs av kommunfullmäktige. 
Här anges prioriterade mål och inriktningar för kommande år samt ekonomiska ramar för 
respektive nämnd.  
 
Budgetdokumentet utgår från den av kommunfullmäktige fastställda strategiska planen för 
mandatperioden och ska ge konkretiseringar och lyfta fram det som är särskilt viktigt för 
2021. Den strategiska planen beskriver det som politiken vill åstadkomma (den 
förflyttning/förändring som skapas) under mandatperioden som helhet.  
 
Den 14 maj 2020 redovisades förvaltningens ekonomiska bedömning för kommunstyrelsen. 
Förvaltningens budgetarbete utgår från det av kommunfullmäktige noterade dokumentet 
”Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-2025” som huvudsakligen 
utgår från den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för åren 2020-2024. De 
ekonomiska planeringsförutsättningarna behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 mars 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Budget 
2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar för Härryda kommun från 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet. 
 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) att kommunfullmäktige noterar att fackliga organisationer och 
råd har kommit in med synpunkter inför kommunstyrelsens och välfärdsnämndens arbete med 
detaljbudget och verksamhetsplan och att kommunstyrelsen och välfärdsnämnden behandlar 
synpunkterna i samband med det arbetet. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 
Budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar för Härryda 
kommun från Miljöpartiet. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Roland Jonssons 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 Roland Jonssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 3 avstår. Bilaga 1 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
  
Kommunfullmäktige antar Budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och 
inriktningar för Härryda kommun från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet. 
  
Kommunfullmäktige noterar att fackliga organisationer och råd har kommit in med 
synpunkter inför kommunstyrelsens och välfärdsnämndens arbete med detaljbudget och 
verksamhetsplan och att kommunstyrelsen och välfärdsnämnden behandlar synpunkterna i 
samband med det arbetet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP). 
 
Följande avstår från att delta i beslutet: Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert 
Langholz (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 223 
Ärende: Budget/plan 2021-2025,  2020KS42 
 
Bilaga 1. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande   X 
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 1 3 
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§ 224        Dnr 2020KS267 

Avtal för genomförande av VA-anläggning i detaljplan för Bråta 2:139 
m.fl. i Mölnlycke  

  
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2019 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 m.fl. 
och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven 
detaljplaneprocess. Förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har upprättats. Planområdet 
ligger vid Landvettersjön strax öster om Mölnlycke verksamhetsområde. Planområdet har ett 
läge med utsikt över naturområden, närhet till kommunikationer och tio minuter med cykel till 
Mölnlycke centrum. Planområdet planeras för både bostäder och verksamheter. Planområdets 
areal är cirka 1,5 hektar. Området utgör idag en bergtäkt. 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till avtal som reglerar 
ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun och exploatör vid 
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 2 april 2020.  
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtal 
för genomförande av VA-anläggning mellan Härryda kommun och Härryda Fastighets AB 
enligt föreliggande förslag, samt att kommunstyrelsen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner avtal för genomförande av VA-anläggning, uppdrar åt 
samhällsbyggnadschef och vatten- och avfallschef att underteckna avtalet. 
  
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår avtal 
för genomförande av VA-anläggning mellan Härryda kommun och Härryda Fastighets AB. 
  
Proposition 
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 9 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 3 avstår. Bilaga 2 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige godkänner avtal för genomförande av VA-anläggning mellan Härryda 
kommun och Härryda Fastighets AB enligt föreliggande förslag. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtal för genomförande av VA-
anläggning uppdrar kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och vatten- och avfallschef att 
underteckna avtalet. 
  
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP). 
 
Följande avstår från att delta i beslutet: Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert 
Langholz (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 224 
Ärende: Avtal för genomförande av VA-anläggning i detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. i 
Mölnlycke,  2020KS267 
 
Bilaga 2. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande   X 
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 1 3 
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§ 225        Dnr 2020KS266 

Genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 2:139 m.fl.  

  
Kommunstyrelsen behandlade planbeskedsansökan för Bråta 2:139 m.fl. den 29 maj 2019 § 
178 och ställde sig positiva till ansökan samt att arbetet sker som en exploatörsdriven 
detaljplan. Förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har upprättats. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till ett genomförandeavtal för utbyggnad 
av allmän platsmark. 
 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar på allmän plats som föranleds av 
detaljplanens genomförande i enlighet med exploateringsavtal med avtalsnr 35-2020. I 
åtagandet ingår ny- och ombyggnad av gata, gång- och cykelvägar, dagvattenanläggningar 
samt anläggningar för gatubelysning vid berörda delar av Boråsvägen. Exploatören står för 
alla faktiska kostnader för dessa anläggningar, inklusive de personalkostnader som uppstår 
hos kommunen till följd av genomförandet. 
 
Genomförandeavtalet reglerar ansvarsfördelning, åtaganden och finansiering av kommunala 
anläggningar. Avtalet reglerar endast genomförandet av anläggningar som i detaljplan ligger 
inom allmän platsmark, som efter färdigställande ska överlåtas till kommunen. Avtalet 
reglerar inte exploatörens mark eller anläggningar. 
 
Genomförandeavtalet gäller under förutsättning att exploateringsavtalet undertecknas av 
samtliga parter, att detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. får laga kraft samt att borgensförbindelse 
undertecknas av samtliga parter. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 8 april 2020.  
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
genomförandeavtal för allmän platsmark enligt föreliggande förslag, samt att 
kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
genomförandeavtalet för allmän platsmark, uppdrar åt samhällsbyggnadschef och 
verksamhetschef för trafik att underteckna avtalet. 
  
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
genomförandeavtal för allmän platsmark. 
  
Proposition 
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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 9 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 3 avstår. Bilaga 3 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtal för allmän platsmark enligt föreliggande 
förslag. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtalet för allmän 
platsmark uppdrar kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och verksamhetschef för trafik 
att underteckna avtalet. 
  
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP). 
 
Följande avstår från att delta i beslutet: Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert 
Langholz (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-05-29  

 

Voteringslista: § 225 
Ärende: Genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 2:139 m.fl.,  
2020KS266 
 
Bilaga 3. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande   X 
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 1 3 
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§ 226        Dnr 2020KS279 

Exploateringsavtal för detaljplan Bråta 2:139  

  
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 och 
uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
Förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har upprättats. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till exploateringsavtal som ska reglera 
ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun och exploatör vid 
genomförande av detaljplanen. Avtalet har tagits fram med stöd av kommunens antagna 
riktlinjer för exploateringsavtal samt enligt bestämmelserna i 6 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL. Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt detta avtal är att 
anse som rimliga i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen. 
 
Exploateringsavtalet har utformats så att exploatören ska finansiera alla de kostnader som 
kommunen med stöd av antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt bestämmelserna i 6 kap. 
PBL kan ålägga exploatören för detaljplanens genomförande. 
 
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet 
samt att kommunfullmäktige även godkänner VA-avtal och genomförandeavtal för allmän 
platsmark. Vidare måste borgensåtagandet och servitutsavtal undertecknas av samtliga parter 
samt att detaljplanen fått laga kraft. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 8 april 2020.  
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Härryda Fastighets AB enligt föreliggande 
förslag, samt att kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
exploateringsavtalet, uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna exploateringsavtalet. 
  
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Härryda Fastighets AB 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Roland Jonssons 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 Roland Jonssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 3 avstår. Bilaga 4 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Härryda 
Fastighets AB enligt föreliggande förslag. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna 
exploateringsavtalet. 
  
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP). 
 
Följande avstår från att delta i beslutet: Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert 
Langholz (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-05-29  

 

Voteringslista: § 226 
Ärende: Exploateringsavtal för detaljplan Bråta 2:139,  2020KS279 
 
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   
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 1 3 
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§ 227        Dnr 2017KS819 

Antagande av detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Härryda kommun  

  
Kommunstyrelsen behandlade planbeskedsansökan för Bråta 2:139 m.fl. den 29 maj 2017 § 
178 och ställde sig positiva till ansökan samt att arbetet sker som en exploatörsdriven 
detaljplan. Förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har upprättats. 
 
Planområdet ligger vid Landvettersjön strax öster om Mölnlycke verksamhetsområde. 
Planområdet har ett läge med utsikt över naturområden, närhet till kommunikationer och tio 
minuter med cykel till Mölnlycke centrum. Planområdets areal är cirka 1,5 hektar. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd och grön stadsdel i östra 
Mölnlycke med cirka 850 bostäder, kontor, grönområden och service såsom förskola, 
äldreboende och centrumverksamheter. 
 
Området utgör idag en bergtäkt. Verksamheten kommer att vara avslutad och täkttillståndet 
kommer att ha återkallats vid inflyttning av området. Verksamheten har skapat ett stort 
avtryck i naturen med branta bergskärningar mot väg 40/27 i norr och stora bergs- och 
grusytor inom området. 
 
Förslaget har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL under perioden 27 januari – 24 februari 2020. Efter granskning av 
detaljplanen har planhandlingarna kompletterats i mindre omfattning och förtydligats utifrån 
inkomna synpunkter. 
 
I översiktsplanen, ÖP 2012, är området föreslaget som utbyggandsområde för verksamheter. 
Förslaget bedöms vara lämplig markanvändning enligt PBL och miljöbalken 3 kap. Förslaget 
medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken 5 kap. överträds. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 26 februari 2020.  
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan 
för Bråta 2:139 m.fl., Härryda kommun enligt föreliggande förslag. 
  
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
detaljplan för Bråta 2:139 m.fl., Härryda kommun. 
  
Proposition 
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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 9 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 3 avstår. Bilaga 5 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bråta 2:139 m.fl., Härryda kommun enligt 
föreliggande förslag. 
  
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP). 
 
Följande avstår från att delta i beslutet: Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert 
Langholz (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-05-29  

 

Voteringslista: § 227 
Ärende: Antagande av detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Härryda kommun,  2017KS819 
 
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   
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 1 3 
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§ 228        Dnr 2020KS268 

Avtal för genomförande av VA-anläggning i Detaljplan för Björröd 1:5, 
Bostäder vid Alberts väg i Landvetter  

  
Kommunstyrelsen beviljade den 28 augusti 2017 § 217 planbeskedsansökan för Björröd 1:5 
och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven 
detaljplaneprocess. Förslag till detaljplan för Björröd 1:5, bostäder vid Alberts väg i 
Landvetter har upprättats. Planområdet ligger i Björröd, lokaliserat cirka 2,5 kilometer sydost 
om Landvetter och nås via Eskilsbyvägen. Huvuddelen av planområdet är i dagsläget 
obebyggt. 
  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till avtal som ska reglera 
ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun och exploatör vid 
utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningen (VA-anläggning). Avtalet avser 
kvartersmarken i de södra delarna av planområdet där exploatören avser uppföra småhus upp 
till två våningar i form av fristående villor, parhus, kedjehus och radhus. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 14 april 2020.  
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtal 
för genomförande av VA-anläggning mellan Härryda kommun och Boklok Housing AB, 
BoKlok Mark och Exploatering AB, OBOS Bostadsutveckling AB samt OBOS Mark AB 
enligt föreliggande förslag. 
  
Vidare yrkar Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner avtal för genomförande av 
VA-anläggning, uppdrar åt samhällsbyggnadschef och vatten- och avfallschef att underteckna 
avtalet. 
  
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige avslår avtal för genomförande av VA-anläggning mellan 
Härryda kommun och Boklok Housing AB, BoKlok Mark och Exploatering AB, OBOS 
Bostadsutveckling AB samt OBOS Mark 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 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 6 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige godkänner avtal för genomförande av VA-anläggning mellan Härryda 
kommun och Boklok Housing AB, BoKlok Mark och Exploatering AB, OBOS 
Bostadsutveckling AB samt OBOS Mark AB enligt föreliggande förslag. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtal för genomförande av 
VA-anläggning uppdrar kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och vatten- och 
avfallschef att underteckna avtalet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) Robert Langholz (S) 
och Roland Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-05-29  

 

Voteringslista: § 228 
Ärende: Avtal för genomförande av VA-anläggning i Detaljplan för Björröd 1:5, Bostäder 
vid Alberts väg i Landvetter,  2020KS268 
 
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 229        Dnr 2020KS280 

Exploateringsavtal för detaljplan för Björröd 1:5, Bostäder vid Alberts 
väg i Landvetter  

  
Kommunstyrelsen beviljade den 28 augusti 2017 § 217 planbeskedsansökan för Björröd 1:5 
och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven 
detaljplaneprocess. Förslag till detaljplan för Björröd 1:5, bostäder vid Alberts väg i 
Landvetter har upprättats. Planområdet ligger i Björröd, lokaliserat cirka 2,5 kilometer sydost 
om Landvetter och nås via Eskilsbyvägen. Huvuddelen av planområdet är i dagsläget 
obebyggt. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till exploateringsavtal som ska reglera 
ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun och exploatör vid 
genomförande av detaljplanen. Avtalet har tagits fram med stöd av kommunens antagna 
riktlinjer för exploateringsavtal samt enligt bestämmelserna i 6 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL. Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt avtalet är att anse 
som rimliga i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen. 
 
Exploateringsavtalet har utformats så att exploatören ska bära alla de kostnader som 
kommunen med stöd av antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt i bestämmelserna i 6 
kap. PBL kan ålägga exploatören för detaljplanens genomförande. 
 
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet 
samt att kommunfullmäktige även godkänner va-avtal som undertecknas av samtliga parter, 
att borgensåtagandet undertecknas och att detaljplanen fått laga kraft. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 8 april 2020.  
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Birgitta Wallenstam, OBOS Mark AB samt 
BoKlok Mark och Exploatering AB enligt föreliggande förslag. 
  
Vidare yrkar Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet, uppdrar åt samhällsbyggnadschef och 
mark- och exploateringschef att underteckna exploateringsavtalet. 
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Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige avslår exploateringsavtal mellan Härryda kommun och 
Birgitta Wallenstam, OBOS Mark AB samt BoKlok Mark och Exploatering 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 7 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Birgitta 
Wallenstam, OBOS Mark AB samt BoKlok Mark och Exploatering AB enligt föreliggande 
förslag. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna 
exploateringsavtalet. 
 
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: § 229 
Ärende: Exploateringsavtal för detaljplan för Björröd 1:5, Bostäder vid Alberts väg i 
Landvetter,  2020KS280 
 
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 230        Dnr 2017KS790 

Antagande av detaljplan för Björröd 1:5, bostäder vid Alberts väg i 
Landvetter  

  
Kommunstyrelsen beviljade den 28 augusti 2017 § 217 planbeskedsansökan för Björröd 1:5 
och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven 
detaljplaneprocess. Förslag till detaljplan för Björröd 1:5, bostäder vid Alberts väg i 
Landvetter har upprättats. Planområdet ligger i Björröd, lokaliserat cirka 2,5 kilometer sydost 
om Landvetter och nås via Eskilsbyvägen. Huvuddelen av planområdet är i dagsläget 
obebyggt. 
 
I den norra delen av planområdet, direkt norr om Alberts väg, föreslås att en skolbyggnad med 
plats för upp till 6 förskoleavdelningar uppförs samt cirka 20 bostäder alternativt ett 
äldreboende. I anslutning till den större byggnaden skapas möjlighet till parkering för skolans 
och eventuella bostäders behov samt utrymme för diverse leveranser. Storleken på gården är 
väl tilltagen och varje förskolebarn får tillgång till cirka 35 m² gårdsyta, om en förskola skulle 
etableras i området. 
 
Direkt söder om Alberts väg möjliggör planen att flerbostadshus och/eller småhus i upp till 2 
respektive 4 våningar kan uppföras. Totalt uppgår byggrätten inom denna del av planen till 
cirka 18 000 m² bruttoarea, vilket motsvarar en utbyggnad med ungefär 180 lägenheter eller 
cirka 60 småhus. Tillfart till området planeras huvudsakligen att ske från Alberts väg. Centralt 
och i den södra delen av planområdet planeras småhus uppförda i upp till två våningar i form 
av fristående villor, parhus, kedjehus och radhus. 
 
Förslaget har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL, under perioden 27 januari–24 februari 2020. Efter granskning av 
detaljplanen har planhandlingarna redaktionellt justerats och förtydligats utifrån inkomna 
synpunkter. 
 
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP 2012 och med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt miljöbalken 3 kap. Förslaget medför 
inte att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalkens 5 kap. överträds. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 april 2020.  
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
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Kommunstyrelsen 
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2020-05-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan 
för Björröd 1:5, Bostäder vid Alberts väg i Landvetter, Härryda kommun enligt föreliggande 
förslag. 
  
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige avslår detaljplan för Björröd 1:5, Bostäder vid Alberts väg i 
Landvetter, Härryda kommun. 
  
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 antar detaljplan för Björröd 1:5, Bostäder vid Alberts väg i Landvetter, 
Härryda kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz 
(S), bilaga 9 skriftlig reservation. Mot beslutet reserverar sig även och Roland Jonsson (MP). 
 
  
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-05-29  

 

Voteringslista: § 230 
Ärende: Antagande av detaljplan för Björröd 1:5, bostäder vid Alberts väg i Landvetter,  
2017KS790 
 
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  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 9 till protokollet kommunstyrelsen 2020-05-29 § 230 

 

Skriftlig reservation - Antagande av detaljplan för Björröd 1:5, bostäder vid Alberts väg i Landvetter 

Vi Socialdemokrater väljer att reservera oss mot beslutet då vi anser att det liggande förslaget dåligt 
samspelar med övrig byggnationen i närområdet. 
 
Patrik Linde (S)
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§ 231        Dnr 2020KS46 

Begäran om planbesked för Landvetter 6:638  

  
Hagbergs Fastighetsservice Kommanditbolag inkom den 16 januari 2020 med begäran om 
planbesked för fastigheten Landvetter 6:638. Ansökan avser bostadsändamål i form av parhus 
alternativt flerbostadshus i två våningar. Fastigheten är belägen centralt i Landvetter tätort. 
 
I gällande detaljplan P90/16 är fastigheten ianspråktagen för skoländamål, barnstuga. 
Föreslagen utveckling enligt förslaget är förenligt med ÖP2012 där fastigheten ingår i 
utvecklingsområde för tätorten Landvetter. 
Sektorn för samhällsbyggnad ställer sig positiv till utveckling och förtätning av Landvetter 
tätort och gör bedömningen att ansökan om planbesked för Landvetter 6:638 kan beviljas. Vid 
upprättande av en eventuell detaljplan behöver ett flertal frågor studeras vidare och lösas. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 mars 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar begäran om planbesked för Landvetter 6:638 enligt 5 kap. 5 § 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 
 
Arbetet med detaljplanen kan påbörjas 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 232        Dnr 2018KS633 

Behandling av bordlagt ärende: Planbesked för Håltsås 1:8  

  
Renova Miljö AB inkom den 13 juli 2018 med en begäran om planbesked för utveckling av 
Fläskebo avfallsanläggning inom fastighet Håltsås 1:8. Ansökan har därefter kompletterats 
den 21 februari och den 25 mars 2019. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet den 5 mars 2020 § 100 för att föra 
ytterligare dialog med Renova Miljö AB. Därefter, den 2 april 2020 § 135, deltog Renova 
Miljö AB på kommunstyrelsens sammanträde och svarade på frågor.  
 
Förslaget innebär att utöka området för befintlig avfallsverksamhet med områden för deponi 
(farligt och icke farligt avfall), avfallshantering, lakvattenhantering, bergtäkt, industriändamål 
samt naturområde. Höjderna på deponierna föreslås uppgå till som högst +167 meter över 
nollplanet, vilket innebär höjningar av marknivån mellan 20-40 meter. Ansökan omfattar 
totalt cirka 80 hektar, varav befintliga deponiceller samt tillståndsgivna/framtida deponiceller 
inom gällande detaljplan utgör cirka 12 hektar. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 25 november 2019.  
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Håltsås 1:8 
enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen och lägger till följande villkor: 
  

 Detaljplanen ska utreda hur området kan användas efter att deponin avslutas. 
 Detaljplanen får inte hindra en framtida utveckling av verksamhetsområden öster om 

Partillevägen/Landvettervägen (Väg 535) enligt gällande översiktsplan. 
 Under planarbetet ska dialog ske mellan Renova Miljö AB och Härryda kommun för 

att uppfylla dessa villkor. 
 
Arbetet med detaljplanen kan påbörjas 2021. 
 
  
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen avslår 
ansökan om planbesked för Håltsås 1:8 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 10 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Håltsås 1:8 enligt 5 kap. 5 § plan- och 
bygglagen och lägger till följande villkor: 
  

 Detaljplanen ska utreda hur området kan användas efter att deponin avslutas. 
 Detaljplanen får inte hindra en framtida utveckling av verksamhetsområden öster om 

Partillevägen/Landvettervägen (Väg 535) enligt gällande översiktsplan. 
 Under planarbetet ska dialog ske mellan Renova Miljö AB och Härryda kommun för 

att uppfylla dessa villkor. 
  
Arbetet med detaljplanen kan påbörjas 2021. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz 
(S), bilaga 11 skriftlig reservation. Mot beslutet reserverar sig även Roland Jonsson (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-05-29  

 

Voteringslista: § 232 
Ärende: Behandling av bordlagt ärende: Planbesked för Håltsås 1:8,  2018KS633 
 
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  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 11 till protokollet kommunstyrelsen 2020-05-29 § 232 

 

Skriftlig reservation - Planbesked för Håltsås 1:8 

Vi Socialdemokrater reserverar oss för att vi anser att kommunen tagit emot tillräckligt med massor. 
Mer massor på samma plats ger ökad risk för förgiftning av grundvatten, sjöar och andra vattendrag i 
närområdet. Det är en risk som vi inte är villiga att ta. 
 
Patrik Linde (S)
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§ 233        Dnr 2020KS130 

Ansökan om vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för 
Nedsjöarna  

  
Kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade den 30 januari 2012 att kommunen ska 
säkra sin framtida vattenförsörjning genom att nyttja Nedsjöarna (Västra och Östra Nedsjön) 
som kommunal vattentäkt, parallellt med kommunens huvudvattentäkt Finnsjön. 
 
Härryda kommun har sedan den 19 januari 2017 tillstånd att leda bort ca 75 liter per sekund 
från Västra Nedsjön. Ett bättre läge för råvattenintag och på större djup projekteras och 
vattnet kommer beredas i ett nytt vattenverk. För att skydda den nya vattentäkten har ett nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter tagits fram. Det finns ett befintligt 
vattenskyddsområde endast för Västra Nedsjön som fastställdes 1982 av Vänersborgs 
tingsrätt, Vattendomstolen (VA 38/82). Detta är mycket begränsat till sin utbredning och de 
bestämmelser som gäller inom vattenskyddsområdet är vagt formulerade. Det befintliga 
vattenskyddsområdet medför därför ett otillräckligt skydd för vattentäkten. 
 
Huvudmannen för en vattentäkt ansvarar för att vattentäkten har tillräckligt skydd och tar 
initiativ till inrättande eller revidering av skyddsområde och skyddsföreskrifter. 
 
Härryda kommun har i samarbete med Sweco Environment AB under 2019 upprättat tekniskt 
underlag, vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Nedsjöarnas ytvattentäkt enligt 
Naturvårdsverkets handbok 2010:5 – Handbok med allmänna råd. Den är avsedd som 
vägledning för länsstyrelser och kommuner i deras arbete med att fastställa 
vattenskyddsområden för yt- och grundvattentäkter med stöd av 7 kap. i miljöbalken. 
 
Eftersom vattenskyddsområdet även omfattar Bollebygds kommun är det länsstyrelsen som 
fastställer vattenskyddsområdet. Efter behandling av ärendet i kommunfullmäktige i Härryda 
kommun, kommer en ansökan att skickas in till Länsstyrelsen Västra Götalands län för 
fastställande av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 18 februari 2020.  
  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige godkänner vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för 
Nedsjöarna (Västra och Östra Nedsjön) enligt föreliggande förslag. 
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Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner vattenskyddsområde med tillhörande 
föreskrifter uppdrar kommunstyrelsen åt VA-verksamheten att lämna in ansökan till 
Länsstyrelsen Västra Götaland för fastställande av vattenskyddsområde med tillhörande 
föreskrifter för Nedsjöarna (Västra och Östra Nedsjön). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 234        Dnr 2020KS175 

Yttrande över hållbara resor – trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 
2021-2025  

  
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har den 28 februari översänt remiss 
angående Hållbara resor – trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2021–2025. Remissen 
har skickats till de delregionala kollektivtrafikråden som i sin tur efterfrågat kommunernas 
synpunkter. Härryda kommuns yttrande kommer bifogas Göteborgsregionens delregionala 
kollektivtrafikråds yttrande. 
  
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för 
kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under den 
kommande femårsperioden. Även prioritering av åtgärder för att nå de uppsatta målen 
beskrivs. Programmet innehåller vidare förutsättningar, både demografiska och ekonomiska 
samt en beskrivning av ansvar och roller för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Sektorn har 
skrivit fram ett förslag till yttrande kring Trafikförsörjningsprogrammet till Västra 
Götalandsregionen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 7 april 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 7 april 2020 från sektorn för samhällsbyggnad 
som eget yttrande till Västra Götalandsregionen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 235        Dnr 2020KS176 

Yttrande över Målbild tåg 2028 – en konkretisering av Målbild Tåg 2035 
inklusive storregional busstrafik  

  
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har den 28 februari översänt remiss 
angående Målbild tåg 2028 – en konkretisering av Målbild Tåg 2035 inklusive storregional 
busstrafik. Remissen har skickats till de delregionala kollektivtrafikråden som i sin tur 
efterfrågat kommunernas synpunkter. 
 
I utredningen för Målbild tåg 2028 har syftet varit att utveckla tågresandet i Västra Götaland 
enligt beslutad Målbild tåg 2035 med fokus på delmålet år 2028. På grund av att 
järnvägsstråket Göteborg – Borås inte kommer vara färdig fram till 2028 ingår inte stråket i 
utredningen Målbild tåg 2028. I utredningen ingår även ett antal storregionala busstråk. För 
Härryda kommun berörs stråken för linje 300 mellan Kinna – Göteborg samt linje 100 mellan 
Borås – Göteborg. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 9 april 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 9 april 2020 från sektorn för samhällsbyggnad 
som eget yttrande till Västra Götalandsregionen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 236        Dnr 2019KS745 

Behandling av återremitterat ärende: Begäran om startbesked för 
planering och utförande av ventilationsprojekt i Landvetterskolans kök 
och matsal  

  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan det kan genomföras. Investering för ventilationsprojekt i 
förskola/skola pekades ut som ett sådant 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 ventilationsanläggningen i Landvetterskolans kök och matsal är 2000 tkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 i § 56 att återremittera ärende om startbesked 
för ventilationsprojektet till förvaltningen för att politik och förvaltning i dialog skulle ta fram 
en mall för olika typer av startbesked där det framgår vad, var, när, hur och varför samt 
faktiskt beräknad kostnad. 
 
Mall för ärenden om startbesked har tagits fram. Politik och förvaltning har även diskuterat 
om driftinsatser kan göras istället för nyinvestering i ventilationsanläggningen för 
Landvetterskolans kök och matsal. För att kunna ge besked i frågan har fastighetsfunktionen 
avvaktat resultat från planerad OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll). OVK 
genomfördes den 27 mars 2020. Utifrån resultatet bedömer förvaltningen att anläggningen 
kan hållas i drift i 5-10 år med driftinsatser. Det innebär att kostnader för 
ventilationsanläggningen tas från driftbudgeten och planerad investering kan skjutas fram. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 5 maj 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar att investeringen gällande ventilationsanläggning i 
Landvetterskolans kök och matsal inte kommer att genomföras. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 237        Dnr 2020KS190 

Begäran om startbesked för genomförande av upprustning av 
innergårdar samt fasad- och stolpbelysning vid Hulebäcksgymnasiet  

  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan det kan genomföras. Investering för upprustning av 
Hulebäcksgymnasiets innergårdar samt fasad- och stolpbelysning pekades ut som ett sådant 
projekt. 
 
Kommunstyrelsen beviljade den 5 december 2019 i § 369 startbesked för utredning gällande 
utformning av markytorna, framtagande av kalkylunderlag samt projektering till 
förfrågningsunderlag för upprustning av innergårdar samt fasad- och stolpbelysning vid 
Hulebäcksgymnasiet. 
 
Utredningen är genomförd och nästa del i projektet är att rusta upp innegårdar samt fasad- och 
stolpbelysning vid Hulebäcksgymnasiet. 
 
Förvaltningen bedömer att projektet behöver genomföras för att inte riskera att 
Hulebäcksgymnasiet får problem med fuktskador och ytterligare marksättningar på 
innergårdarna. Belysningsanläggning runt hela gymnasiet behöver bytas ut för att säkerställa 
drift och trygghet runt byggnaden. Åtgärderna bedöms också öka den upplevda tryggheten i 
området, sänka elförbrukning och minska skadegörelsen. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 5 maj 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för genomförande av upprustning av innergårdar samt 
fasad- och stolpbelysning vid Hulebäcksgymnasiet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 238        Dnr 2019KS796 

Ansökan om kommunal borgen  

  
Föreningen Pixbo Tennis har inkommit med en ansökan om kommunal borgen om 
40 000 000 kronor. Bakgrunden är att föreningen vill utöka sin verksamhet och bygga en ny 
idrottshall med tre tennisbanor och fem padelbanor. I dagsläget finns åtta tennisbanor (varav 
fyra inomhus och fyra utomhus) och två padelbanor (utomhus). Den ekonomiska kalkylen 
bedöms vara stabil och återbetalningsförmågan god, förutsatt att beläggnings-graden av den 
nya hallen uppgår till minst 50 procent av kalkylerad tid. 
 
Ett borgensåtagande skulle innebära att kommunen går i borgen så som för egen skuld, vilket 
medför en risk för borgensmannen. Mot bakgrund av detta bör borgensbeloppets storlek och 
amorteringstidens längd tas i beaktning. Även andra typer av risker så som eventuell påverkan 
på det lokala förenings- och näringslivet bör övervägas i samband med beslutsfattandet. 
 
Enligt kommunens borgenspolicy ska borgen för organisationer utan kommunalt ägande 
prövas ytterst restriktivt. Restriktiviteten är principiell och viktig, eftersom utgångspunkten är 
att vara aktsam om skattemedel och inte ta onödiga risker med skattebetalarnas pengar. Mot 
bakgrund av borgensbeloppets storlek och amorteringstidens längd samt risken för påverkan 
på det lokala förenings- och näringslivet gör förvaltningen sammantaget bedömningen att 
borgensansökan bör avslås. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 4 maj 2020.   
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till 
borgensavtal med Pixbo tennisklubb med beaktande av möjligheten till motprestationer, 
exempelvis i enlighet med tjänsteskrivelsen, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt 
förvaltningen att lämna förslag till uppdaterad borgenspolicy. 
  
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår Pixbo 
Tennis ansökan om kommunal borgen. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande 
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Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till borgensavtal med Pixbo 
tennisklubb med beaktande av möjligheten till motprestationer, exempelvis i enlighet med 
tjänsteskrivelsen. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till uppdaterad borgenspolicy. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 239        Dnr 2019KS540 

Medborgarförslag om hundrastgård vid Säteriet  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2020 i § 40 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om hundrastgård vid Säteriet i Mölnlycke. Kommunfullmäktige uppdrog 
även åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 
Förslagsställaren önskar att kommunen undersöker möjligheten att anlägga en hundrastgård 
vid Säteriet nedanför Björkgården, där det i dagsläget finns en fotbollsplan som 
förslagsställaren anser är ovårdad och oanvänd. Förslagsställaren anser att det finns många 
hundägare bosatta i området, och att alla inte har möjligheten att ta sig till den närmaste 
hundrastgården vid Djupedalsäng. 
 
I Härryda kommun finns två hundrastgårdar, en i Mölnlycke (Djupedalsäng) och en i 
Landvetter. Att anlägga en hundrastgård där förslagsställaren föreslår innebär en 
investeringskostnad på ca 100 tkr för markarbeten, stängsel och grind. Utöver denna kostnad 
tillkommer framtida driftskostnader för kontinuerligt underhåll och tillsyn om ca 20 tkr per år. 
Att anlägga en hundrastgård vid Säteriet innebär en kostnad som i nuläget inte finansieras 
inom ram. Om frågan ska prioriteras bedömer förvaltningen att investeringen behöver lyftas 
in i kommande budgetarbete. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 7 maj 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget besvarat med hänvisning till skrivelse daterad 
den 7 maj 2020 från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 240        Dnr 2019KS741 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg Höga Hallar – Djurstensvägen  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 2 februari 2020 § 741 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslaget ”Gång- och cykelväg Höga Hallar–Djurstensvägen” och uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Enligt förslagsställaren som representerar 
intressegruppen för gång-och cykelväg Höga Hallar–Djursten skulle en bilfri gång- och 
cykelväg bland annat höja trafiksäkerheten i området och bidra till mer hållbar arbets- och 
skolpendling för boende i Benarebyområdet. Utifrån detta föreslår förslagsställaren att 
Härryda kommun tar med sträckan i kommunens svar gällande byggnation av cykelvägar i 
Västra Götalandsregionens satsning för cykelvägar 2022– 2025. 
 
Fram till den 29 november 2019 hade samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen 
möjlighet att komma med förslag på regionalt statliga cykelstråk som bör prioriteras. Sträckan 
som förslagsställaren föreslår fanns inte med som en av de sträckor som Härryda kommun 
föreslog till Västra Götalandregionens satsning för Cykelvägar 2022– 2025 på regionala 
vägar. Istället valde kommunen att prioritera sträckorna Hällingsjö–Rävlanda och Bårhult–
Partille. Förvaltningen håller med förslagsställaren och intressegruppen om att det utpekade 
cykelstråket är ett viktigt framtida cykelstråk men anser att sträckorna Hällingsjö–Rävlanda 
utmed väg 527 och Bårhult–Partille, utmed väg 535 för tillfället är mer prioriterade. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 11 maj 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
samhällsbyggnad daterad den 11 maj 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 

48 / 66



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-05-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 241        Dnr 2019KS731 

Motion om skola  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 192 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om skola. Motionärerna 
yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att etableringen av en ny skola bordläggs tills 
välfärdsnämnden på grundval av förvaltningens faktaunderlag, konsekvens- och riskanalyser 
kan komma med en faktabaserad rekommendation kring: 

 var det finns behov av nya skolor i kommunen 
 vilka årskullar och vilka elever 
 vilken verksamhetsform som är mest lämplig 

  
Behovet av nya skolor i kommunen framgår av den årliga lokalresursplan som antas i 
samband med budget/plan. Lokalresursplanen utgår bland annat från befolkningsprognosen. 
Förvaltningens bedömning är att motionärernas yrkande, avseende faktabaserad 
rekommendation om behov av nya skolor och för vilka årskullar behov finns, ingår i 
lokalresursplanen. Det ankommer inte på förvaltningen att bedöma vilken verksamhetsform 
som är mest lämplig. Det finns i dagsläget inget ärende att bordlägga i enlighet med 
motionärernas yrkande, varför förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 28 april 2020 § 135. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen, i enlighet med välfärdsnämndens förslag, 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 6 
februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
  
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  
Proposition 
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 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 12 voteringslista. 
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Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP), bilaga 13 skriftlig reservation. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-05-29  

 

Voteringslista: § 241 
Ärende: Motion om skola,  2019KS731 
 
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  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 13 till protokollet kommunstyrelsen 2020-05-29 § 241 
 

Reservation till KS ärende ”Motion om skola” 
 

Jag reserverar mig mot beslutet att avslå motionen:   

I motionen vill vi att kommunfullmäktige beslutar att etablering av ny skola 
bordläggs tills välfärdsnämnden fått faktaunderlag kring: 

- Var finns det behov av nya skolor i kommunen 
- Vilka årskullar och vilka elever 
- Vilken verksamhetsform som är lämplig 

Vid behandling av motionen i välfärdsnämnden är välfärdsnämnden förslag till 
beslut att kommunfullmäktige avslår motionen. 

I tjänsteskrivelsen hänvisas till den årliga lokalresursplanen och 
befolkningsprognosen. I det aktuella området för ny skola finns det inget behov 
av en ny skola. 

 

Roland Jonsson 

MP Härryda 

 

. 
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§ 242        Dnr 2019KS742 

Förvaltningens utredning om utträde ur Samordningsförbundet  

  
Välfärdsnämnden fastställde den 6 november 2019 § 256 verksamhetsplan 2020-2022. I 
verksamhetsplanen fastslås bland annat att kommunen ska träda ut ur 
samordningsförbundet Insjöriket och därmed göra en besparing på 0,7 mnkr år 2020. 
 
Uppsägningstiden för utträde är tre år från utgången av året då uppsägning skedde. Det 
innebär att om uppsägningen sker under 2020 sträcker sig uppsägningstiden till och med 
år 2023. Samordningsförbundet kan nyttjas som vanligt under uppsägningstiden samtidigt 
som Härryda framtid utvecklar nya former för samverkan och arbetsmarknadsinsatser 
som ersättning för samordningsförbundet från 2024 och framåt. 
 
I och med att avgiften ska betalas under tre år utan att resurser finns tilldelade krävs besparing 
inom verksamheten Härryda framtid. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 28 april 2020 § 114.  
  
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 31 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag, föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt firmatecknare att avsluta avtalet med 
samordningsförbundet Insjöriket. 
 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för 
ytterligare utredning. ”Vi behöver få svar på hur det drabbar personer som idag får det 
personalintensiva stödet. Hur många brukare berör detta? Vilka konsekvenser kan detta få för 
individerna? Blir kostnaden högre för kommunen om vi skall göra detta själva? Det är också 
viktigt att försöka utreda de ekonomiska konsekvenserna av beslutet i sin helhet. Kanske dags 
att göra en konsekvensanalys?” 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han 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. 
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Propositioner 
 
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 14 voteringslista. 
 
Per Vorbergs yrkande 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt firmatecknare att avsluta avtalet med samordningsförbundet 
Insjöriket. 
 
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: § 242 
Ärende: Förvaltningens utredning om utträde ur Samordningsförbundet,  2019KS742 
 
Bilaga 14. 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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 243        Dnr 2020KS158 

Ändring av avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för 
kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille  

  
Ändring av avtalet avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal och Partille är nödvändig med hänsyn till att en felskrivning 
uppmärksammats i avtalet, § 15. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 23 april 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar att avtalet avseende gemensam överförmyndarnämnd för 
kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille ändras på så sätt att sista meningen i 
§ 15 första stycket stryks. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 244        Dnr 2020KS288 

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst  

  
Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 27 mars 2020 beslutat att anta förslag till ny 
förbundsordning (bilaga 1). Direktionen har översänt förslaget till befintliga medlemmar och 
ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i respektive fullmäktige senast 
den 30 september 2020. 
 
Förslaget till ny förbundsordning har arbetats fram med anledning av att nya ansökningar om 
medlemskap har inkommit. Det har även gjorts en översyn av nuvarande förbundsordning 
utifrån kommunallagen och genomförd omvärldsanalys. 
 
De huvudsakliga förändringar som föreslås är att de ansökande kommunerna Partille, Lysekil 
och Sotenäs skrivs in som medlemmar. Förslaget innebär även att ordföranden har utslagsröst 
vid lika röstetal. Vidare innebär förslaget borttagande av krav på att samråd ska ske med 
samtliga medlemskommuner innan beslut tas beträffande avtal av större dignitet eller större 
investeringar. Detta med motiveringen att samråd med beslutande organ i de 43 
medlemskommunerna medför en risk för stora förlängningar i förbundets arbetsprocesser. 
Förfarandet anses därmed vara omöjligt att hantera i praktiken. Övriga föreslagna ändringar 
avser enbart strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 22 april 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige fastställer ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst i enlighet med 
föreliggande förslag som ska gälla från den 1 januari 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 245        Dnr 2020KS307 

Ändring av reglemente för kommunens revisorer - deltagande på distans  

  
Med anledning av senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 
 
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden 
på distans, 6 kap. 24 § kommunallagen. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 
5 kap. 16 §, det vill säga att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En 
ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
I vissa typer av ärenden ska samma regler gälla för revisorernas sammanträden som för 
kommunal nämnds. Detta framgår av rättspraxis, samt av § 10 i kommunens revisorers 
reglemente. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås att kommunens revisorers reglemente kompletteras med 
en ny paragraf (§ 16), där deltagande på distans möjliggörs i samtliga ärenden, se bilaga 1. En 
revisor som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Som en följd av ny paragraf ändras 
numreringen för efterföljande paragrafer. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 22 april 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunens revisorer enligt föreliggande 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver reglemente för kommunens revisorer, fastställt av 
kommunfullmäktige den 17 december 2018, § 212. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 246        Dnr 2020KS258 

Dokumenthanteringsplaner för sektorn för samhällsbyggnad  

  
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 dokumenthanteringsplaner för sektorsledning, administration, 
kommunekolog, trafik, mark- och exploatering samt plan på sektorn för samhällsbyggnad. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 31 mars 2020.  
 

Beslut 

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

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

Paragrafen är justerad 
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§ 247        Dnr 2020KS122 

Redovisning av inkomna planbesked  

  
Förvaltningen redovisar inkomna planbesked där prövning pågår. Det gäller 10 olika 
begäran om planbesked som kommit in mellan 13 juli 2018 och 15 april 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 248        Dnr 2020KS25 

Delgivningar 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  
- Göteborgsregionens yttrande över samråd 1 Ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av 
nya stambanor. 
- Samverkansavtal Regionalt Dataskyddsombud  
- RF- SISU Västra Götalands lokala verksamhetsberättelse 2019. Härryda.  
- Delgivning om korrigering av skrivfel gällande taxa för färdtjänst. 
- Överklagande av kommunstyrelsens beslut 2020-04-29 § 186 Lokala trafikföreskrifter om 
tättbebyggt område.  
- Västra Götalandsregionens yttrande över samråd 1 Ny järnväg mellan Göteborg-Borås. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 249        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 14 maj 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 250        Dnr 2020KS35 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning 
över anmälda delegationsbeslut, daterad den 11 maj 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 251        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 6 maj 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-05-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 252        Dnr 2020KS1 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 13 maj 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-05-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 253        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 18 maj 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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