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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Marie Strid (MP) 
Boris Leimar (SD) 

Övriga närvarande Roger Nordman (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges ordförande kl. 
16:10-19:00) §§256-269 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Ulrika Aebeloe (utvecklingsledare folkhälsa) §§255-256 
Martina Persson (utvecklingsledare miljö) §§255-256 
Maria Ådahl (vd Landvetter Södra Utveckling AB) §257 
Emma Bäcklund (planarkitekt) §258 
Therese Axenborg (planarkitekt) §258 
Fredrik Wejrot (trafikchef) §§259-261 
Tayman Mashid (enhetschef projektledningsenheten trafik) §§260-261 

Utses att justera Ulla-Karin Johansson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-06-17   15:00 

Protokollet omfattar §§255-269
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§ 270 justerades omedelbart och finns i separat protokoll.
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 

§ 255 Fastställande av föredragningslistan 
§ 256 Information om välfärdsbokslut och miljöbokslut 2019 

§ 257 Information om avtal om systerstad mellan Härryda kommun, Landvetter Södra 
Utveckling AB, och Namyangju, Sydkorea 

§ 258 Information om utvecklingsstrategier för ny översiktsplan 

§ 259 Information om förändrade förutsättningar för skolskjuts mellan Hällingsjö och 
Rävlanda 

§ 260 Information om projektet dagvattendammar och muddring i Mölndalsån 
§ 261 Förändrade förutsättningar för skolskjuts mellan Hällingsjö och Rävlanda 
§ 262 Försäljning av Bårhult 1:125 

§ 263 Verksamhetsbidrag - kompensation för föreningar och organisationer som drabbats 
ekonomiskt av coronaviruset 

§ 264 Avtal om systerstad mellan Härryda kommun, Landvetter Södra Utveckling AB, och 
Namyangju, Sydkorea 

§ 265 Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

§ 266 Information från Brottsförebyggande rådet och förlängning av uppdrag om upplevd 
trygghet 

§ 267 Statistiska uppgifter per mars 2020 

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

§ 269 Delgivningar 2020 
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§255 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Ärende 8, Utse vinnande anbud kvarteret 3 Landvetter centrum, tas upp som ärende 16. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Kommunstyrelsen 
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§256 
Information om välfärdsbokslut och miljöbokslut 2019 
 
Martina Persson, utvecklingsledare miljö, och Ulrika Abeleoe, utvecklingsledare folkhälsa, 
informerar om välfärdsbokslut och miljöbokslut 2019.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 257        Dnr 2020KS323 

Information om avtal om systerstad mellan Härryda kommun, Landvetter 
Södra Utveckling AB, och Namyangju, Sydkorea  

  
Maria Ådahl, vd, och Amanda von Matern, kommunikationsansvarig Landvetter Södra 
Utveckling AB informerar om förslaget till systerstadsavtal med Namiyangju i Sydkorea. 
 
Kommunstyrelsen tar upp ärendet om systerstadsavtal mellan Härryda kommun och 
Namiyangju den 11 juni 2020 § 264. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

6 / 22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§258 
Information om utvecklingsstrategier för ny översiktsplan 
 
Emma Bäcklund, planarkitekt, och Therese Axenborg, planarkitekt, informerar om arbetet 
med att ta fram utvecklingsinriktning för ny översiktsplan. Inriktningen kommer innehålla de 
långsiktiga strategierna för kommunens utveckling och utgör grunden för översiktsplanen och 
det fortsatta arbetet. Utifrån workshops med politiker, tidiga medborgardialoger, 
omvärldsanalys, kommunens vision samt kommunala, regionala och nationella mål har 
förvaltningen arbetat fram en framtidsbild, strategier och strategikarta. Det slutgiltiga 
förslaget till utvecklingsinriktning kommer presenteras för kommunstyrelsen i augusti 2020 
och beslutas i kommunfullmäktige i september 2020.   
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 259        Dnr 2020KS283 

Information om förändrade förutsättningar för skolskjuts mellan 
Hällingsjö och Rävlanda  

  
Fredrik Wejrot, trafikchef, informerar om förändrade förutsättningar för skolskjuts mellan 
Hällingsjö och Rävlanda och olika alternativa lösningar, bland annat att göra tillköp via 
Västtrafik eller att utöka befintligt skolskjutsavtal med med Connect Bus.  
 
Kommunstyrelsen tar upp ärendet om förändrade förutsättningar för skolskjuts mellan 
Hällingsjö och Rävlanda den 11 juni 2020 § 261. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§260 
Information om projektet dagvattendammar och muddring i Mölndalsån 
 
Tayman Mashid, enhetschef projektledning trafik, ger en lägesuppdatering kring projektet 
dagvattendammar och muddring i Mölndalsån. I maj 2020 upptäcktes felprojektering av 
dagvattendammarna och värden rörande stabilitet stämmer inte. På grund av dessa nya 
geotekniska förutsättningar är kostnaderna för arbetet högre än tidigare beräknat, och 
förvaltningen överväger olika alternativa lösningar. Samtidigt pågår ett skadeståndsärende 
mot projektör för de kostnader som uppstått på grund av felprojekteringen. Muddringsarbetet 
fortgår enligt kontrakt.  
 
Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen med lägesrapport under hösten.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 261        Dnr 2020KS283 

Förändrade förutsättningar för skolskjuts mellan Hällingsjö och 
Rävlanda  

  
Västtrafik har under hösten 2019 beslutat att linje 616 mellan Landvetter-Hällingsjö-Rävlanda 
ska läggas ner sommaren 2021 på grund av för få resande och att linjen har tydlig 
skolskjutskaraktär. Linjen används till 83 % av resenärer med skolkort. Eftersom linje 616 
dras in kommer Härryda kommun behöva hantera behovet av skolresor mellan Hällingsjö och 
Rävlandaskolan. Idag har cirka 66 elever behov att resa mellan Hällingsjö och 
Rävlandaskolan. 
 
Förvaltningen har utrett möjliga lösningar för att hantera behovet av skolskjuts mellan 
Hällingsjö och Rävlanda. Kommunen har möjlighet att lösa skolskjutsfrågan genom att göra 
ett tillköp på linje 616 från Västtrafik eller göra ett tillägg till befintligt skolskjutsavtal med 
Connect Bus. Kommunen har fått en månad på sig att ta ett beslut, från det att Västtrafik 
meddelat priserna. Förvaltningen föreslår att kommunen utökar befintligt skolskjutsavtal med 
Connect Bus för att möjliggöra skolskjuts mellan Hällingsjö och Rävlanda. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 2 juni 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utöka befintligt skolskjutsavtal med Connect 
Bus. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 262        Dnr 2020KS282 

Försäljning av Bårhult 1:125  

  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan GuLe Fastigheter 
AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter fastigheten 
Bårhult 1:125 om totalt 14 529 kvm till GuLe Fastigheter AB för en köpeskilling av 13 050 
000 kronor. Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är avsett för industri, kontor 
och logistikverksamhet. 
 
GuLe Fastigheter AB avser upprätta en byggnad på fastigheten om 3 365 kvm i suterräng med 
total yta, BTA, om 6 500 kvm med möjlighet för ytterligare expansion. 
 
GuLe Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Fria Mix AB som är moderbolag inom Fria 
koncernen. Största bolaget inom koncernen är Fria Bröd AB som är marknads-ledande i 
Norden inom tillverkning och försäljning av fryst glutenfritt bröd. Fria Bröd AB är även det 
bolag som kommer att nyttja byggnaden som ska uppföras på fastigheten. 
 
Fria Bröd AB har idag ca 60 anställda, är i en stark expansion och har sedan 2017 ett 
dotterbolag i Tyskland. Den huvudsakliga produktionen finns idag i Västra Frölunda och 
kommer att flyttas tillsammans med huvudkontor till Bårhults industriområde. 
 
Ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med Göteborgsregionen som 
referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 14 april 2020. 
 

Beslut 

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

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

Paragrafen är justerad 

11 / 22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 263        Dnr 2020KS362 

Verksamhetsbidrag - kompensation för föreningar och organisationer 
som drabbats ekonomiskt av coronaviruset  

  
Föreningsservice betalar två gånger per år ut verksamhetsbidrag till bidragsberättigade 
föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Eftersom verksamhetsbidraget delvis 
baseras på antalet aktivitetstillfällen finns risk för negativ ekonomisk påverkan på 
föreningslivet till följd av inställda aktiviteter under covid-19. 
 
För att motverka negativa konsekvenser föreslås att bidragsberättigade föreningar som söker 
verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen gjorda under första halvåret 2020 respektive andra 
halvåret 2020 garanteras samma bidragsnivå som utbetalats för motsvarande perioder 2019. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 29 april 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 27 maj 2020 § 158.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande avsteg i reglerna för bidrag till föreningar: 
  

 Bidragsberättigade föreningar som söker verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen 
gjorda under första halvåret 2020 respektive andra halvåret 2020 garanteras samma 
bidragsnivå som utbetalats för motsvarande perioder 2019. 

 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 264        Dnr 2020KS323 

Avtal om systerstad mellan Härryda kommun, Landvetter Södra 
Utveckling AB, och Namyangju, Sydkorea  

  
År 2019 kom Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB) i kontakt med Namyangju, 
Sydkorea och inledde ett initialt samarbete för att se hur erfarenheter kring hållbar 
stadsutveckling skulle kunna utbytas, eftersom båda planerar för nya städer/stadsdelar med 
liknande förutsättningar. 
 
Samarbetet har utvecklats i enlighet med tidigare avsiktsförklaring och ett förslag till att ingå i 
så kallat systerstadsavtal med Namyangju har nu arbetats fram. Avtalet innebär att städerna 
genomför och fördjupar samarbetet i frågor av gemensamt intresse inom olika områden så 
som offentlig förvaltning, ekonomi och stadsutveckling. Byggnation i respektive stad, för 
partnerstaden i det andra landet, ska utredas tillsammans med företag som är involverade. 
 
Från förvaltningen och Landvetter Södra Utveckling AB föreligger skrivelse daterad den 26 
maj 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner avtal om systerstad mellan Härryda 
kommun och Namyangju i Sydkorea. 
  
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen avslår avtal om systerstad mellan Härryda 
kommun och Namyangju i Sydkorea. 
  
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 12 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner avtal om systerstad mellan Härryda kommun och Namyangju i 
Sydkorea. 
 
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP), bilaga 2 skriftlig reservation. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-06-11  

 

Voteringslista: § 264 
Ärende: Avtal om systerstad mellan Härryda kommun, Landvetter Södra Utveckling AB, och 
Namyangju, Sydkorea,  2020KS323 
 
Voteringslista. Bilaga 1. 

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   
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 (-), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 2 till protokollet kommunstyrelsen den 11 juni 2020 § 264

KS 2020-06-11, punkt 10 

Reservation till KS ärende avtal om systerstad 
 

Jag reserverar mig mot beslutet om avtal om systerstad mellan Härryda 
kommun, Landvetter Södra Utveckling AB, och Namyangju, Sydkorea 
 
I motiveringen till avtalet skrivs:  

 ”2019 kom Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB) i kontakt med Namyangju, 
Sydkorea och inledde ett initialt samarbete för att se hur erfarenheter kring 
hållbar stadsutveckling skulle kunna utbytas, eftersom båda planerar för nya 
städer/stadsdelar med liknande förutsättningar” 

Om man jämför Härryda kommun och Namyangju så blir det mycket svårt att 
säga att de har liknande förutsättningar.  

Namyangju är en stad med 530 000 invånare och är en förort till Seoul som har 
ca 10 milj invånare och 25 milj. invånare i hela storstadsregionen. 

Roland Jonsson 

MP Härryda 

 

. 
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§ 265        Dnr 2020KS316 

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen  

  
Inför ikraftträdandet av Dataskyddsförordningen (GDPR) kom Partille kommun, Lerum 
kommun, Öckerö kommun, Härryda kommun och Göteborgsregionens kommunal-förbund 
(GR), som personuppgiftsansvariga, överens om att gemensamt bära kostnaderna och fördela 
resurserna av minst ett centralt placerat dataskyddsombud – DSO. 
 
Inrättande av ett dataskyddsombud är obligatoriskt för offentliga organ och utgör en 
grundsten i parternas möjlighet till efterlevnad av dataskyddslagstiftningen. 
 
Samverkansavtalet utgör parternas gemensamma avsikt om ett långsiktigt och väl fungerande 
samarbete kring fördelning av resurserna av ett dataskyddsombud. 
 
Som dataskyddsombud, med placering på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), har 
GR anställt Madeleine Arvidsson Wäli. 
 
Den 21 maj 2018 i § 227 utsåg kommunstyrelsen Madeleine Arvidsson Wäli till 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 
 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), kommer att med start 1 augusti 2020 anställa 
även Johan Borre som Dataskyddsombud. Det nya dataskyddsombudet kommer att ha det 
huvudsakliga ansvaret för de i överenskommelsen tillkommande kommunerna Alingsås, Ale, 
Lilla-Edet och Stenungssund. Det nya dataskyddsombudet kommer även att ha ett nära 
samarbete med det befintliga dataskyddsombudet, vilket minskar sårbarheten för 
kommunerna vid exempelvis semester eller annan frånvaro. 
 
Madeleine Arvidsson Wäli kommer fortsatt att vara huvudansvarigt dataskyddsombud i 
Härryda kommun. Göteborgsregionens kommunalförbund föreslår dock att kommunen utser 
även Johan Borre som Dataskyddsombud (DSO). 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 15 maj 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Johan Borre till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från 1 
augusti 2020. 
 
Kommunstyrelsen noterar att Madeleine Arvidsson Wäli kommer fortsatt att vara 
huvudansvarigt dataskyddsombud i Härryda kommun. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§266 
Information från Brottsförebyggande rådet och förlängning av uppdrag 
om upplevd trygghet 
 
Den 7 november 2019 § 318 uppdrog kommunstyrelsen åt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
att i samarbete med förvaltningen arbeta fram förslag till åtgärder och genomförandeplan, 
med syfte att rejält öka den upplevda tryggheten i hela Härryda kommun. Uppdraget skulle 
redovisas till kommunstyrelsen senast i maj 2020. Kommunstyrelsen beslutade också att 
partier som inte har representation i BRÅ får utse varsin representant ur kommunstyrelsen att 
ingå i BRÅ under tiden för arbetet. 
 
Per Vorberg (M) ordförande BRÅ, informerar om pågående arbete samt att rådet 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 till åtgärder och genomförandeplan, med 
syfte att rejält öka den upplevda tryggheten i hela 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 till åtgärder och genomförandeplan, med syfte att rejält öka 
den upplevda tryggheten i hela Härryda kommun. Uppdraget ska redovisas löpande och 
slutredovisas till kommunstyrelsen senast december 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 267        Dnr 2020KS372 

Statistiska uppgifter per mars 2020  

  
Kommunstyrelsen delges statistiska uppgifter per mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 268        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 3 juni 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 269        Dnr 2020KS25 

Delgivningar 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
 
- Skrivelse från vd till ägarrådet i Gryaab om anslutning av planerade områden inom ramen 
för miljötillstånd, daterad 2020-05-29. 
- Förenklad projektplan detaljplan för Bocköhalvön, daterad 2020-06-11. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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