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Robert Langholz (S) 
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Anders Johansson (SD) 
  
Övriga närvarande Peter Lönn (kommundirektör) 

Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) §§271-319 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) §§271-319 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§271-319 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Peter Wallentin (verksamhetschef plan- och bygglov) §§271-281 
Fredrik Wejrot (trafikchef) 
Jon Läbom §272 
Henrik Björklund §272 
Jonas Cronander §272 
Anna Svensen Burgman (utredare) §273 
Tayman Mashid (enhetschef projektledning trafik) §§274-320 
Matilda Svenning (stadsarkitekt) §§274-281 
Andreas Hult (projektchef trafikverket) §274 
Hanna Dahlqvist (processledare trafik) §275 
Kristina Englund (mark- och exploateringschef) §§276-281 

  
Utses att justera David Dinsdale 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-09-02   15:00 
  
Protokollet omfattar §§271-320 
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ÄRENDELISTA 

§ 271 Fastställande av föredragningslistan 
§ 272 Information om aktivitetsparker/sportanläggningar 

§ 273 Information om publicering av personuppgifter i kommunstyrelsens kallelser, 
sammanträdeshandlingar och protokoll på kommunens webbplats 

§ 274 Information från Trafikverket om åtgärdsvalsstudier kring stråket Göteborg-Borås 

§ 275 Information om dialog med Västtrafik inför förnyad upphandling av Röd och Lila 
express (25 min) 

§ 276 Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 
§ 277 Planbesked för Kullbäckstorp 2:72 
§ 278 Planbesked för del av Gökskulla 3:33 
§ 279 Försäljning av Hönekulla 1:895 

§ 280 Uppdrag om att upprätta förslag till markanvisningsavtal för del av Kindbogården 
1:60 i Mölnlycke 

§ 281 Yttrande över ansökan om tillstånd till inert deponi 
§ 282 Riktlinjer för uttag av gatukostnader 
§ 283 Lokal trafikföreskrift om parkering, Allén 
§ 284 Lokal trafikföreskrift om hastighet 

§ 285 Begäran om startbesked av investeringsprojekt utbyggnad av trafiksäkra cykel- och 
skolvägar 

§ 286 Begäran om startbesked för brokonstruktioner och andra konstruktioner 
§ 287 Begäran om startbesked för byte av konstgräs Landvetter IP, nedre plan 

§ 288 Begäran om startbesked för utredning och framtagande av förfrågningsunderlag för 
avveckling av oljepanna på Härrydaskolan 

§ 289 Begäran om startbesked för utbyte av styr- och övervakningssystemet för 
ventilationsanläggningen på Båtsmansskolan 

§ 290 Godkännande av avtal avseende namn för Wallenstam arena 
§ 291 Borgensavtal Pixbo tennisklubb 
§ 292 Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2020 
§ 293 Genomlysning av Härryda kommuns stödfunktioner 
§ 294 Årsredovisning 2019, verksamheten för allmänna vattentjänster 
§ 295 Årsredovisning 2019, verksamheten för avfallstjänster 

§ 296 Remiss av betänkandet Strukturförändringar och investering i hälso- och sjukvården 
– lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15) 

§ 297 Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Väst 2019 

§ 298 Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Insjöriket år 
2019 

§ 299 Medborgarförslag om upprustning av Apelnäs bro i Storåns dalgång 
§ 300 Svar på motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga 
§ 301 Svar på motion om införande av porrfilter på datorer och accesspunkter 
§ 302 Svar på motion om influensavaccin 
§ 303 Svar på motion om demokrati i Härryda kommun 
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§ 304 Svar på motion om kommunala åtgärder för att minska konsekvenserna av fel i 
folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid kommande val 

§ 305 Svar på motion om arvode för förtroendevalda 

§ 306 Publicering av personuppgifter i kommunstyrelsens kallelser, 
sammanträdeshandlingar och protokoll på kommunens webbplats 

§ 307 Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
§ 308 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2021 
§ 309 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021 
§ 310 Redovisning av inkomna planbesked 
§ 311 Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020 

§ 312 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per mars 
2020 

§ 313 Delgivningar 2020 
§ 314 Delgivning av protokoll från råd 2020 
§ 315 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020 
§ 316 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
§ 317 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020 
§ 318 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2020 

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

§ 320 Begäran om startbesked för investeringsprojektet Mölnlycke fabriker inom plan, 
etapp 2 
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§271 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Inga förändringar av föredragningslistan föreslås. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§272 
Information om aktivitetsparker/sportanläggningar 
 
Henrik Björklund, Jonas Cronander och Jon Läbom informerar om deras idé att bygga 
aktivitetsparker för utomhusaktiviteter på två platser i Härryda kommun, Charlottenlund i 
Landvetter och vid Massetjärn i Mölnlycke. Utgångspunkten är tre 
aktiviteter/sporter: bangolf, padeltennis och boule. De önskar arrendera kommunens mark och 
arbetar tillsammans med förvaltningen för att komma fram till ett förslag.   
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 273        Dnr 2019KS287 

Information om publicering av personuppgifter i kommunstyrelsens 
kallelser, sammanträdeshandlingar och protokoll på kommunens 
webbplats  

  
Anna Svensén Burgman, utredare, informerar om förvaltningens förslag kring publicering av 
personuppgifter i kommunstyrelsens kallelser, sammanträdeshandlingar och protokoll på 
kommunens webbplats. 
 
Kommunstyrelsen behandlar ärendet i detta protokoll § 306. 
  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§274 
Information från Trafikverket om åtgärdsvalsstudier kring stråket 
Göteborg-Borås 
 
Andreas Hult, projektchef på Trafikverket, informerar om studerade åtgärder längs väg 40, 
mellan Kallebäck och Grandalen. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 275        Dnr 2020KS503 

Information om dialog med Västtrafik inför förnyad upphandling av Röd 
och Lila express (25 min)  

  
Hanna Dahlqvist, processledare trafik, informerar om Västtrafiks förstudie inför ny 
upphandling av Röd och Lila express. Förstudien pågår under hösten 2020 och trafikstart 
planeras 2026. Västtrafik har bett kommunen svara på frågor om förutsättningar, kommande 
planer, och önskemål om förändringar från kommunens sida. Hanna Dahlqvist informerar om 
dialogen med Västtrafik och förvaltningens synpunkter. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 276        Dnr 2017KS1014 

Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan  

  
Förvaltningen fick i samband med budget/plan 2018–2022 i uppdrag att ta fram en ny 
översiktsplan för Härryda kommun. Som en del av arbetet med översiktsplanen har en 
utvecklingsinriktning tagits fram i samverkan med politiken. Utvecklingsinriktningen 
innehåller de långsiktiga strategierna för kommunens utveckling och utgör grunden för 
översiktsplanen och det fortsatta arbetet. 
 
Utvecklingsinriktningen visar de övergripande strukturerna för utveckling gällande 
bebyggelse, kommunikationer samt natur och friluftsliv och omfattar både strategier och 
strategikarta. 
 
Under hösten fortsätter arbetet med översiktsplanen med utgångspunkt i 
utvecklingsinriktningen där utvecklingsstrategierna konkretiseras till förslag på 
markanvändning i karta eller förslag till fortsatt hantering i beskrivningen. Eftersom 
utvecklingsinriktningen utgör en förutsättning för det fortsatta arbetet är det viktigt med ett 
politiskt beslut gällande inriktningen för att kunna eftersträva ett antagande av översiktsplanen 
2022. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 22 juni 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner utvecklingsinriktningen enligt föreliggande förslag som underlag till fortsatt arbete 
med ny översiktsplan för Härryda kommun. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att omarbeta utvecklingsstrategin, eftersom 
konsekvenserna utifrån målen i Agenda 2030 är väl redovisade men ingen hänsyn är tagen till 
konsekvensbeskrivningarna i utvecklingsinriktningarna och helt frånvarande i 
illustrationskartan. En ej beslutad järnvägsstation är inritad. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Roland Jonssons 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
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Propositioner 
 
Roland Jonssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 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 
 
Kommunfullmäktige godkänner utvecklingsinriktningen enligt föreliggande förslag 
som underlag till fortsatt arbete med ny översiktsplan för Härryda kommun. 
 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga 2. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-27  

 

Voteringslista: § 276 
Ärende: Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan,  2017KS1014 
 
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 4 0 

12 / 77



Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-08-27 § 276

Skriftlig reservation - Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 
 

Jag reserverar mig mot beslutet att avslå vårt yrkande på återremiss:   

I vårt yrkande påpekade vi att: 

Konsekvenserna utifrån målen i Agenda 2030 är väl redovisade men ingen hänsyn tagen till 
konsekvensbeskrivningarna i utvecklingsinriktningarna och helt frånvarande i illustrationskartan. 

En ej beslutad järnvägsstation är inritad 

Om vi antar utvecklingsstrategin i sin nuvarande form så har vi låst oss hur översiktsplanen skall 
utformas 

 

Roland Jonsson 

MP Härryda
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§ 277        Dnr 2020KS183 

Planbesked för Kullbäckstorp 2:72  

  
Fastighetsägaren inkom den 5 mars 2020 med begäran om planbesked för fastigheten 
Kullbäckstorp 2:72. Begäran avser möjligheten att uppföra ett enbostadshus inom del av 
fastigheten. 
 
Området ligger i sydvästra Mölnlycke, cirka en och en halv kilometer från Mölnlycke 
centrum. Ansökan omfattar totalt cirka 8 200 kvm, varav cirka 250 kvm utgörs av byggrätt för 
tillkommande enbostadshus. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad gör den samlade bedömningen att planbesked för Kullbäckstorp 
2:72 bör avslås med hänsyn till närhet till befintlig järnväg samt att det inom befintlig 
kulturmiljö och dess värden inte är lämpligt med tillkommande bostadsbebyggelse eftersom 
det innebär en risk för förvanskning av kulturvärdena i bebyggelsemiljön. Sektorn för 
samhällsbyggnad anser att avvägningen som gjordes i gällande detaljplan från 2008 avseende 
bevarande av kulturmiljön är aktuell än idag. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 2 juni 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Kullbäckstorp 2:72 enligt 5 kap. 5 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 278        Dnr 2020KS170 

Planbesked för del av Gökskulla 3:33  

  
På grund av jäv deltar inte Bengt Johansson (M) i handläggning och beslut av detta ärende. 
 
Schakt i Väst AB inkom den 28 februari 2020 med en ansökan om planbesked för del av 
fastigheten Gökskulla 3:33, belägen ca 4,5 kilometer nordväst om centrala Landvetter. 
Ansökan avser möjligheten att utveckla området med lokaler för kontor, lager och verkstäder, 
samt markytor för uppställning av fordon och maskiner. Sökanden äger inte den aktuella 
delen av fastigheten ännu. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad föreslår att ansökan om planbesked avslås. Sektorns 
ställningstagande grundar sig i en helhetsbedömning där följande faktorer beaktats: 

 Föreslagen planläggning omfattar ett mindre område som riskerar att försvåra eller 
omöjliggöra eventuell fortsatt utveckling av verksamhetsmark intill. Planläggning av 
verksamhetsmark och infrastruktur bör ske samlat så att utbyggnaden sker ekonomiskt 
rationellt. 

  
 Risk för konflikt med pågående arbete på Trafikverket med trafiksäkra miljöer längs 

Landvettervägen/väg 535. 
  

 Områdets betydelse som naturmiljö för biologisk mångfald, människor och djur. 
Området utgör en grön kil i Härryda kommuns tolkning av regionens strukturbild, där 
utveckling ska ske i kollektivtrafikstråk, omgivna av naturområden, s.k. gröna kilar. 

  
 Risk för köbildning på Landvettervägen på grund av tillkommande trafik och 

fordonsslag (schaktmaskiner) 
  

I kommunens översiktsplan antagen 18 juni 2012 (ÖP 2012) är området delvis utpekat som 
utbyggnadsområde för verksamheter på lång sikt. Arbete pågår med upprättande av en ny 
översiktsplan som planeras kunna antas under 2022. 
  
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 22 juni 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för del av Gökskulla 3:33 enligt 5 kap. 5 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 

---------------------- 
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Paragrafen är justerad 
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§ 279        Dnr 2020KS430 

Försäljning av Hönekulla 1:895  

  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan Junior Living 
Holding AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter 
fastigheten Hönekulla 1:895 om totalt 3 578 kvm till Junior Living Holding AB för en 
köpeskilling av 2 862 400 kronor. Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är 
avsett för kontor, handel och industri. 
 
Junior Living Holding AB avser upprätta en byggnad i två plan innehållande longstayhotell 
med omkring 80 rum samt kontor. Junior Living Holding AB bygger prefabricerade 
smålägenheter i Sverige, med hög standard samt höga krav på design. De har hittills 
producerat drygt 1 100 enheter som har blivit hotell eller lägenheter på flera platser i Sverige. 
 
Driften av hotellet samt kontoret kommer att ske av företaget Ten Hotel AB. Ten Hotel AB 
har sedan tidigare ett samarbete med Junior Living Holding AB i ett hotellprojekt i Veddesta i 
Stockholm där de öppnar 194 rum hösten 2020. 
 
Ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med Göteborgsregionen som 
referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 17 juni 2020. 
 

Beslut 

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

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

Paragrafen är justerad 
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§ 280        Dnr 2020KS501 

Uppdrag om att upprätta förslag till markanvisningsavtal för del av 
Kindbogården 1:60 i Mölnlycke  

  
Från Per Vorbeg (M) föreligger skrivelse daterad den 13 augusti 2020 om uppdrag att 
upprätta förslag på markanvisningsavtal för del av Kindbogården 1:60 Mölnlycke.  
  
Kommunstyrelsens behandling 
  
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 18:42-18:46. 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 
Robert Langholz (S) yrkar, med instämmande av Patrik Linde (S) och Roland Jonsson (MP), i 
första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen med inriktningen att 
det ska hållas en markanvisningstävling samt att denna, till skillnad mot föreliggande förslag, 
avgränsas till enbart P-husområdet. I andra hand yrkar Robert Langholz, med instämmande av 
Patrik Linde och Roland Jonsson, att kommunstyrelsen avslår uppdrag om direkttilldelning 
med motivering att föreliggande förslag vida överstiger enbart P-husområdet samt att 
Mölnlycke centrums mest exponerade fastighet bör utses med markanvisningstävling. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på om ärendet ska 
bordläggas eller inte bordläggas. Om kommunstyrelsen beslutar att inte bordlägga ärendet 
kommer ordföranden ställa proposition på Robert Langholz återremissyrkande och avgörande 
idag. Om kommunstyrelsen i det skedet beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordförande 
ställa proposition på Robert Langholz avslagsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på bordläggning och inte bordläggning finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
bordläggs röstar Ja. Den som bifaller att ärendet inte bordläggs röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 3 voteringslista. 
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Kommunstyrelsen har således beslutat bordlägga ärendet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 
Mot beslutet reserverar Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson 
(S) skriftligen, bilaga 4, och Roland Jonsson (MP) skriftligen bilaga 5. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-27  

 

Voteringslista: § 280 
Ärende: Uppdrag om att upprätta förslag till markanvisningsavtal för del av Kindbogården 
1:60 i Mölnlycke,  2020KS501 
 
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 4 0 
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Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-08-27 § 280

Skriftlig reservation - Uppdrag om att upprätta förslag till markanvisningsavtal för del av 
Kindbogården 1:60 i Mölnlycke 
 

Vi Socialdemokrater väljer att reservera oss skriftligt. Detta då vi anser att ärendet har behandlats på 
ett märkligt sätt. Utan att förankra förslaget med våra innevånare.  

Vi anser att kommunstyrelsen borde tagit beslut om att ta bort skrivelsen om att Melltorps Fastighets 
AB och Magnus Månsson Fastigheter AB ska medverka i kommunens pågående arbete med fortsatt 
utveckling av Mölnlycke centrum. Vi anser att detta är förvaltningens process och att den borde 
förbli inom förvaltningen.  

Vidare anser vi att marktilldelningen bör ske genom en markanvisningstävling där man efter 
genomförd tävling ställer ut förslagen och lyssnar till vad kommuninnevånarna vill ha för entré till 
Mölnlycke. Vi anser att en så pass strategisk byggnad inte bara kan hanteras av några få.   

Vi tycker heller inte att förslaget på 16 våningar verkar vara genomtänkt då det enligt analyser ger 
skugga över en stor del av Mölnlycke Centrum. Skall man bygga högt skall man göra det på rätt plats 
och i rätt läge så att det inte innebär negativa aspekter för de redan boende i området.   
 
 
Patrik Linde (S) 
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Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-08-27 § 280

Skriftlig reservation - Uppdrag om att upprätta förslag till markanvisningsavtal för del av 
Kindbogården 1:60 i Mölnlycke 
 

Jag reserverar mig mot beslutet att bordlägga ärendet och därmed avslå vårt yrkande på att 
återremittera eller av avslå förslaget. Vid en återremittering eller avslag så föreslog S och MP att en 
markanvisningstävling skall genomföras istället för att upprätta ett markanvisningsavtal 

Roland Jonsson 

MP Härryda
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§ 281        Dnr 2020KS472 

Yttrande över ansökan om tillstånd till inert deponi  

  
Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett Härryda kommun möjlighet att yttra sig över 
Samgräv Recycling AB:s ansökan hos Miljöprövningsdelegationen. Ansökan gäller tillstånd 
att anlägga och driva en deponi för internt avfall till en årlig mängd av högst 600 000 ton och 
till en total mängd av högst 9 000 000 ton på fastigheten Kärrsgärde 1:10 och Huvdaby 1:19 i 
Härryda kommun. 
 
I förslag till yttrande från Härryda kommun avstyrks ansökan med hänvisning till att utpekad 
plats bedöms vara olämplig och att utredningarna som ansökan bygger på är för bristfälliga 
för att det ska gå att ta ställning till ansökan. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 20 augusti 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar, med instämmande av Patrik Linde (S) och Ronny Sjöberg (C), att 
kommunstyrelsen antar yttrade daterat den 16 augusti 2020 från sektorn för samhällsbyggnad 
som sitt eget yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götaland, med följande ändringar: 
 
- Första sidan under rubrik KOMMUNENS MOTIVERING. Första meningen, ändras så att 
det sätts punkt efter regionen. Vilket ger lydelsen ”Kommunen är väl medveten om behovet 
att öka deponikapaciteten i regionen. Dock avstyrker kommunen ansökan med hänvisning till 
att utpekad plats bedöms vara olämplig och att utredningarna som ansökan bygger på är för 
bristfälliga för att det ska gå att ta ställning till ansökan. Inom nedan områden fördjupas denna 
motivering.” 
 
- Sista sidan under rubrik LOKALISERINGSALTERNATIV. Lägg till meningen: ”Vid 
planering av deponier skall möjlig markanvändning som ger ett mervärde efter avslutad 
deponiverksamhet redovisas.” 
 
- Skrivfelet ”interndeponi” korrigeras till ”inert deponi” i hela yttrandet. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrade daterat den 16 augusti 2020 från sektorn för samhällsbyggnad 
som sitt eget yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götaland, med följande ändringar: 
 
- Första sidan under rubrik KOMMUNENS MOTIVERING. Första meningen, ändras så att 
det sätts punkt efter regionen. Vilket ger lydelsen ”Kommunen är väl medveten om behovet 
att öka deponikapaciteten i regionen. Dock avstyrker kommunen ansökan med hänvisning till 
att utpekad plats bedöms vara olämplig och att utredningarna som ansökan bygger på är för 
bristfälliga för att det ska gå att ta ställning till ansökan. Inom nedan områden fördjupas denna 
motivering.” 
 
- Sista sidan under rubrik LOKALISERINGSALTERNATIV. Lägg till meningen: ”Vid 
planering av deponier skall möjlig markanvändning som ger ett mervärde efter avslutad 
deponiverksamhet redovisas.” 
 
- Skrivfelet ”interndeponi” korrigeras till ”inert deponi” i hela yttrandet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 282        Dnr 2020KS277 

Riktlinjer för uttag av gatukostnader  

  
När kommunen i egenskap av huvudman för allmänna platser ska anlägga eller väsentligt 
förbättra gator och andra allmänna platser ska kostnaderna fördelas på de fastighetsägare som 
har nytta av anläggningarna. Härryda kommun har arbetat med att fakturera gatukostnader 
sedan 1966. De gällande reglerna angående gatukostnader antogs av kommunfullmäktige den 
5 april 1982 § 50. 
 
Gatukostnader är ett verktyg som återkommer regelbundet, oftast i samband med upprättande 
av detaljplaner med befintlig bebyggelse och befintliga fastighetsägare. Det är därför viktigt 
att ha aktuella riktlinjer som stöd i arbetet för tjänstepersoner och politiker samt som 
information till kommuninvånarna. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för uttag av gatukostnader. Riktlinjerna 
omfattar bland annat de viktigaste utgångspunkterna kring arbetsprocessen, kostnadsunderlag, 
kostnadsfördelning, betalning samt avbetalning och uppskov. Syftet med riktlinjerna är att 
tydliggöra kommunens arbetssätt samt skapa en tydlighet för politiken, tjänstepersoner och 
kommuninvånarna. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 3 juli 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver 
gällande regler för gatukostnader fastställd den 5 april 1982 § 50, samt att 
kommunfullmäktige antar riktlinjer för uttag av gatukostnader i enlighet med föreliggande 
förslag. 
 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
genomföra en konsekvensanalys. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden 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 6 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 
 
Kommunfullmäktige upphäver gällande regler för gatukostnader fastställd den 5 april 1982 § 
50. 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för uttag av gatukostnader i enlighet med föreliggande 
förslag. 
 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligen, bilaga 7. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-27  

 

Voteringslista: § 282 
Ärende: Riktlinjer för uttag av gatukostnader,  2020KS277 
 
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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Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-08-27 § 282

Skriftlig reservation - Riktlinjer för uttag av gatukostnader 
 

Vi Socialdemokrater väljer att reservera oss skriftligt. Detta då vi finner det märkligt att den politiska 
majoriteten väljer att ta beslutet utan att genomföra en konsekvensanalys. Att ta ett beslut som 
påverkar många kommuninnevånare och deras ekonomi på lösa grunder känns för oss oansvarsfullt. 
Det minsta man kan begära innan man genomför en förändring är att konsekvenserna redovisas 
tydligt. Detta beslut riskerar att drabba kommuninnevånare hårt. 
 
 
Patrik Linde (S) 
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§ 283        Dnr 2020KS406 

Lokal trafikföreskrift om parkering, Allén  

  
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, 
vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala 
trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning på 
en kommunal väg. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad föreslår att kommunen antar lokal trafikföreskrift om parkering 
på Allén. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 15 juni 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Allén i 
Mölnlycke, 1401 2020:00019. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 284        Dnr 2020KS301 

Lokal trafikföreskrift om hastighet  

  
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna, har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, 
vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala 
trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning på 
en kommunal väg. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad föreslår att kommunen antar lokala trafikföreskrifter om 
hastighet inom område Gökskulla i Landvetter; Berguvsvägen, Doppingvägen, Gamla 
Prästvägen, Gökvägen, Korpvägen, Lärkvägen, Nötskrikarevägen, Svanvägen, Ugglevägen, 
Vråkvägen och Örnvägen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 11 juni 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 
hastighet inom område Gökskulla, 1401 2020:00020 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 285        Dnr 2019KS774 

Begäran om startbesked av investeringsprojekt utbyggnad av trafiksäkra 
cykel- och skolvägar  

  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investering för utbyggnad av trafiksäkra cykel- 
och skolvägar pekades ut som ett sådant projekt. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 6 februari 2020 i § 49 för att förvaltningen ska 
redovisa hur investeringen hänger ihop med mobilitetsplan, prioritering samt olycksstatistik i 
hela Mölnlycke. Av kommunstyrelsens beslut om återremiss framgår också att framkomlighet 
för alla trafikslag ska säkerställas, det vill säga att fartgupp ej byggs och eventuella 
busshållplatser anordnas så att övrig trafik ej hindras. 
 
I investeringsbudget 2020 finns det 1 200 tkr avsatta för utbyggnad av trafiksäkra cykel- och 
skolvägar. I det nu aktuella ärendet föreslås att 1 200 tkr ianspråktas för utbyggnad av två 
gång- och cykelvägar i Mölnlycke, längs Kyrkvägen och längs Primulavägen. Ärendet 
redovisar kopplingen mot Trafik- och mobilitetsplanen som särskilt pekar ut vikten av att 
planera för utvecklade stråk för närhet och för ökad framkomlighet för cyklister, sträckans 
prioritering samt uppgifter ur olycksdatabasen. 
 
Trafikverksamhetens bedömning är att det finns behov av en gång- och cykelväg längs 
Kyrkvägen mellan Allén och Kyrkvägen samt längs Primulavägen, båda två i Mölnlycke. 
Åtgärden syftar till att förbättra trafiksäkerheten längs sträckan för bland annat de skolelever 
som använder sträckorna för att ta sig till och från skolan. Trygga och säkra skolvägar för 
eleverna bidrar till att målet Sveriges bästa grundskola kan nås. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 13 augusti 2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
beviljar startbesked för utbyggnad av trafiksäkra cykel- och skolvägar för 2020. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt verksamhetschef trafik att besluta om utbyggnad av 
Primulavägen under förutsättning att kostnaden inryms inom beviljade startbesked såsom en 
ospecificerad del för investeringsprojektet trafikmiljöåtgärder. 
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Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för utbyggnad av trafiksäkra cykel- och skolvägar för 
2020. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt verksamhetschef trafik att besluta om utbyggnad av 
Primulavägen under förutsättning att kostnaden inryms inom beviljade startbesked såsom en 
ospecificerad del för investeringsprojektet trafikmiljöåtgärder. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 286        Dnr 2019KS780 

Begäran om startbesked för brokonstruktioner och andra konstruktioner  

  
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 brokonstruktioner och andra 
konstruktioner pekades ut som ett sådant projekt. 
  
Syftet med investeringen är att upprätthålla konstruktionernas funktion. Åtgärderna gäller P-
hus Mölnlycke, Kyrkbron (GC) - Råda Stock och bro över GC-väg Säterivägen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 29 juni 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för brokonstruktioner och andra konstruktioner 
eftersom föreslagna åtgärder är prioriterade för att upprätthålla konstruktionernas funktion 
och livslängd. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 287        Dnr 2020KS194 

Begäran om startbesked för byte av konstgräs Landvetter IP, nedre plan  

  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investering för att byta konstgräsplan på den 
nedre planen vid Landvetter IP pekades ut som ett sådant projekt. 
  
I investeringsbudget 2020-2024 finns 7000 tkr avsatta under 2021 för att byta den nedre 
konstgräsplanen vid Landvetter IP, samt förbättra kringliggande ytor för att minska 
spridningen av gummigranulat från idrottsplatsen. 
  
Den nedre planen på Landvetter IP bedöms vara i slutskedet av sin nyttjandetid. 
Konstgräsytan har släppt i limningen och gräset är nedtrampat. För att kunna tillgodose att en 
konstgräsplan är funktionsduglig och håller en accepterad standard krävs ett byte när den 
bedöms vara i slutskedet av sin nyttjandetid. Ett så kallat fälttest genomfördes den 13 maj 
2020, bilaga 1. Enligt fälttestet uppfyller inte planen FIFA Quality och Nordic Standard, vilka 
är de standarder som kommunen har som mål att uppfylla. 
 
Om inte planen byts finns en ökad skaderisk då aktiva kan snava eller fastna i skarvar som 
börjat släppa. Det är även sannolikt att fler matcher och träningar kommer ske på den övre 
planen vilket medför ökat slitage på den planen som följd. En omläggning av 
konstgräsplanen, nedre plan Landvetter IP, beräknas kosta ca 6500 tkr. Kostnaden för 
asfaltering av kringytor uppgår till ca 500 tkr. Totalkostnaden för investeringen beräknas till 
ca 7000 tkr. 
  
Förvaltningen bedömer att ett byte av konstgräsplanen behöver genomföras för att minska 
skaderisken och att kunna uppfylla den standard som kommunen eftersträvar. Förvaltningen 
bedömer också att asfaltering av kringliggande ytor är nödvändig för att reducera 
användningsmängd och läckage av de mikoplaster som finns i gummigranulat. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 1 juli 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för byte av konstgräs på Landvetter IP, nedre plan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 288        Dnr 2020KS53 

Begäran om startbesked för utredning och framtagande av 
förfrågningsunderlag för avveckling av oljepanna på Härrydaskolan  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308, beslutade 
kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få startbesked innan de kan genomföras. 
Investering för avveckling av oljepanna på Härrydaskolan (energieffektivisering) pekades ut 
som ett sådant projekt. Det finns 2000 tkr avsatta för energieffektiviseringar 2020 i 
investeringsbudget/plan 2020-2024. Dessutom tillkommer 3100 tkr som har ombudgeterats 
från 2019. 
 
Befintlig oljepanna på Härrydaskolan ska avvecklas. Projektet är en följd av uppdraget i 
budget 2019 om att fasa ur oljepannor i kommunala byggnader. 
 
I ett första steg begärs startbesked för att utreda och planera projektet. Utredning och 
framtagande av förfrågningsunderlag är en förutsättning för fortsatt arbete med projektet. 
Beräknad kostnad för utredning och framtagande av förfrågningsunderlag är 300 tkr. 
 
Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen efter genomförd utredning med eventuell 
begäran om startbesked för byta av oljepanna. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 1 juli 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för utredning och framtagande av förfrågningsunderlag 
för avveckling av oljepanna på Härrydaskolan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 289        Dnr 2020KS432 

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

  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investeringar för upprustning av 
ventilationsanläggningar förskolor/skolor pekades ut som 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 ut styr- och övervakningssystemet för ventilationsanläggningen på Båtsmansskolan i 
Mölnlycke är 500 tkr. 
  
Det befintliga styr- och övervakningssystemet för ventilationsanläggningen på 
Båtsmansskolan är gammalt och den dataserver som systemet är uppkopplad mot är ur 
funktion och går inte att laga. Det innebär att inomhusklimatet inte längre kan fjärrstyras och 
kontrolleras på distans.  Förvaltningen bedömer att ett byte av ventilationsanläggningens styr- 
och övervakningssystem behöver ske under hösten 2020 för att kunna tillgodose en god 
arbetsmiljö för elever och personal på Båtsmansskolan. Bytet är också nödvändigt för att 
kunna fjärrstyra och övervaka skolbyggnadens inomhusklimat och energianvändning. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 1 juli 2020. 
 

Beslut 

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

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

Paragrafen är justerad 
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§ 290        Dnr 2020KS433 

Godkännande av avtal avseende namn för Wallenstam arena  

  
Den 20 januari 2014 tecknade Wallenstam AB och Härryda kommun ett ramavtal angående 
planläggning för bostadsändamål vid Mölnlycke fabriker mm(se bilaga 6). Av ramavtalet 
framgår bland annat att kommunen ska bygga en sporthall inom området. Sporthallens 
marknadsföringsnamn ska vara Wallenstamhallen vilket ska regleras i ett särskilt avtal. 
Arenan är nu under uppförande i Mölnlycke fabriker på fastigheten Mölnlycke 1:160. 
 
Ett avtal avseende namn för arenan behöver nu godkännas. Avtalet syftar till att godkänna det 
officiella namnet ”Wallenstam arena” som båda parter är överens om samt rättigheten för 
Wallenstam AB att placera en (1) fasadskylt på arenans entrésida samt två (2) skyltar 
invändigt i arenan. Wallenstam AB ansvarar för framtagande och montering samt drift och 
underhåll av skyltar och tillhörande belysning. Arenanamnet ska vara direkt kopplat till 
skyltarna. Beskrivning av utseende på skyltar och placering på fastigheten finns i bilaga 2-4 
till tjänsteskrivelsen. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 22 juni 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner avtalet enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att bygglov godkänns för skylten enligt utformning i bilaga 
till tjänsteskrivelse, skyltförslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt fastighetschef Maria Hamrehjelm att underteckna förevarande 
namnavtal med tillhörande bilagor. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 291        Dnr 2020KS489 

Borgensavtal Pixbo tennisklubb  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2020 § 238 i ärendet ansökan om kommunal borgen 
(dnr 2019KS796) att uppdra åt förvaltningen att lämna förslag till borgensavtal med Pixbo 
tennisklubb. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på borgensavtal med Pixbo tennisklubb. De 
motprestationer som framgår av avtalet under rubriken borgensvillkor är överenskomna med 
föreningens ordförande och klubbchef. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 7 augusti 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till borgensavtal med Pixbo tennisklubb och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande 
att underteckna avtalet. 
 
Patrik Linde (S) yrkar, med instämmande av Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson 
(S), i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
undersöka möjligheten att förlänga arrendet så att en kommunal borgen inte behöver utfärdas. 
I andra hand yrkar Patrik Linde, med instämmande av Robert Langholz och Ulla-Karin 
Johansson, att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår borgensavtalet. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
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 
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så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 8 voteringslista. 
 
Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden 
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 att Per 
Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 9 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till borgensavtal med Pixbo tennisklubb och uppdrar 
åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. 
 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson (S) reserverar sig mot 
beslutet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 291 
Ärende: Borgensavtal Pixbo tennisklubb,  2020KS489 
 
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 

Bilaga 9. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 292        Dnr 2020KS39 

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2020  

  
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 123,3 mnkr för 2020 och med 
ett budgeterat resultat om 54,3 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 69 mnkr. 
Detta är en förbättring jämfört med föregående prognos om knappt 30 mnkr och den största 
förbättringen återfinns inom finansförvaltningens verksamhetsområde. I prognosen ingår inte 
eventuella intäkter från exploateringsverksamheten. 
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott om 9 mnkr. I månadsprognos 
per juni 2020 redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 11 augusti 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten. 
  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 293        Dnr 2020KS457 

Genomlysning av Härryda kommuns stödfunktioner  

  
Kommunstyrelsen godkände den 7 november 2019 verksamhetsplan för 2020-2022. 
Ett av uppdragen i verksamhetsplanen var att genomföra en genomlysning av samtliga 
stödfunktioner under kommunledning. Stödfunktionerna består av ekonomi- och 
upphandlingsfunktionen, personalfunktionen och utvecklingsfunktionen. Genomlysningen 
omfattar respektive funktions samtliga verksamheter med undantag för Enheten för 
digitalisering som hanteras inom uppdraget gällande IT- och digitaliseringsverksamheterna. 
 
För att besvara uppdraget presenteras en beskrivning av stödfunktionernas organisering och 
bemanning för att hantera grunduppdrag, politiska prioriteringar/inriktningar och övriga 
arbetsuppgifter. Även en fördjupning i kommunikatörernas arbete redovisas. 
 
Det har också gjorts en jämförelse med kommunerna Kungälv, Lerum, Partille och 
Stenungsund. Jämförelsen visar att resurssättningen inte skiljer sig i stort från andra 
kommuner samt att politiska uppdrag och prioriteringar har varit vägledande för organisering 
och resurssättning. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 29 juni 2020.   
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och anser att uppdraget är genomfört och därmed 
avslutat. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 294        Dnr 2020KS58 

Årsredovisning 2019, verksamheten för allmänna vattentjänster  

  
Enligt 50 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:413), som trädde i kraft 1 januari 2007, 
ska vatten- och avloppsverksamheten särredovisas. En särskild verksamhetsberättelse med en 
balans- och resultaträkning i enlighet med god redovisningssed ska upprättas och hållas 
tillgänglig för brukarna. 
 
I lagstiftningen är det krav på särredovisning där det ska framgå hur huvudmannen har 
fördelat kostnaderna. Enligt regelverket ska verksamhetens avgifter motsvara självkostnaden. 
Verksamheten redovisar varje år en särskild balans- och resultaträkning som ett led i att 
tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för såväl drift och investeringar. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) finansieras genom avgifter via intäkter från en 
fastställd VA-taxa. 
 
Verksamheten har arbetat fram ett förslag till årsredovisning för 2019. Fastställd redovisning 
ska finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Årsredovisningen kommer att finnas på 
kommunens hemsida. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 juli 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2019 för verksamheten för allmänna 
vattentjänster. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 295        Dnr 2020KS59 

Årsredovisning 2019, verksamheten för avfallstjänster  

  
Reglerna för kommunernas avfallshantering återfinns i miljöbalken och avfallsförordningen. I 
lagstiftningen finns inget specifikt krav på särredovisning men enligt regelverket ska 
verksamhetens avgifter motsvara självkostnaden. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar 
varje år även avfallsverksamheten med en särskild balans- och resultaträkning som ett led i att 
tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för såväl drift och investeringar. 
Avfallsverksamheten finansieras enligt särskild avfallstaxa. 
 
Sektorn har arbetat fram ett förslag till årsredovisning för 2019. Fastställd redovisning ska 
finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Årsredovisningen kommer att finnas på kommunens 
hemsida. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 juli 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning 2019 för verksamheten för avfallstjänster. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 296        Dnr 2020KS448 

Remiss av betänkandet Strukturförändringar och investering i hälso- och 
sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)  

  
Härryda kommun har blivit inbjuden att lämna synpunkter på betänkandet 
Strukturförändringar och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS 
(SOU 2020:15). Remissvar ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 11 
september 2020. 
 
Utredningen rör lärdomar från projektet Nya Karolinska Solna. Rekommendationerna som 
presenteras riktar sig till regeringen samt regionerna. Det lämnas inga konkreta förslag för 
kommunen att ta ställning till. Mot bakgrund härav föreslår förvaltningen att 
kommunstyrelsen noterar informationen men avstår ifrån att lämna remissvar. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 24 juni 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar förvaltningens information om betänkandet Strukturförändringar 
och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15). 
Kommunstyrelsen avstår ifrån att lämna synpunkter. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 297        Dnr 2020KS368 

Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Väst 
2019  

  
Direktionen för Tolkförmedlingen Väst beslutade den 27 mars 2020 § 397 att godkänna 
årsredovisningen för 2019. Tolkförmedlingen Väst har översänt årsredovisningen till 
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
I revisionsberättelsen för 2019 har revisorerna för Tolkförmedling Väst tillstyrkt att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den  19 maj 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedlingen Väst för 2019. 
 
Kommunfullmäktige beviljar Tolkförmedlingen Västs direktion och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. Detta i enlighet med förslag från Tolkförmedlingen 
Västs revisorer med motiveringen att revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas och då 
revisorerna inte har framfört någon anmärkning. 
 

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

Paragrafen är justerad 

47 / 77



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 298        Dnr 2020KS261 

Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 
Insjöriket år 2019  

  
På grund av jäv deltar inte Kersti Lagergren (M) i handläggning och beslut i detta ärende.  
 
Samordningsförbundet Insjörikets styrelse beslutade den 27 mars 2020 § 1021 att fastställa 
årsredovisningen för 2019. Samordningsförbundet Insjöriket har översänt årsredovisningen 
till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
I revisionsberättelsen för 2019 har revisorerna för Samordningsförbundet Insjöriket tillstyrkt 
att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Insjörikets styrelse 
och dess ledamöter. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 30 april 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet Insjöriket för 
2019. 
 
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet Insjörikets styrelse och de enskilda 
ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. Detta i enlighet med förslag 
från Samordningsförbundet Insjörikets revisorer med motiveringen att revisorerna har 
tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas och då revisorerna inte har framfört någon anmärkning. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 299        Dnr 2019KS601 

Medborgarförslag om upprustning av Apelnäs bro i Storåns dalgång  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2019 i § 163 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag om renovering av en befintlig bro över Storån samt att bifalla 
ekonomiskt stöd på 70,000 tkr kronor till lokala krafter för att upprusta Apelnäs bro. 
Kommunfullmäktige uppdrog även åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 
Apelnäs bro var tidigare en förbindelse på en handelsväg som förband gårdarna och 
bygemenskapen på båda sidor om Storån. Numera används området som fritids- och 
rekreationsområde. Bron är idag avstängd på grund av rasrisk. 
 
Förvaltningen har administrativt bistått enskilda och föreningar i området att söka medel hos 
Naturvårdsverket för Lokala naturvårdsprojekt (LONA). Under april 2020 erhölls positivt 
beslut från Länsstyrelsen om stöd på max 81,000 tkr för samma insats. Därmed kommer 
intentionen i medborgarförslaget att uppfyllas genom stöd från staten. Mot denna bakgrund 
saknas det skäl för kommunen att vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av 
medborgarförslaget. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 4 augusti 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till skrivelse daterad 
den 3 augusti 2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 300        Dnr 2019KS721 

Svar på motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 § 192 att till kommunstyrelsen 
remittera motionen ”Arrendeavtal, en central föreningsfråga” från Ulla-Karin Johansson (S) 
och Patrik Linde (S). I motionen föreslås bland annat att förvaltningen ska göra en 
genomlysning av de arrendeavtal som finns med föreningar i kommunen, diskutera behovet 
av förlängning med varje enskild förening och redovisa detta för politiken. 
 
Kommunen försöker alltid arrendera ut den mark som går att arrendera ut och vid varje 
arrendeavtal sker en enskild bedömning gällande lämplig löptid på avtalet. Hänsyn tas då 
bland annat till arrendatorns syfte med arrendet och kommunens framtidsplaner för 
markområdet. 
 
Förvaltningen håller med motionärerna om att det är viktigt att föreningarna i kommunen 
vågar göra de investeringar som krävs för att de ska kunna utvecklas. Mark- och 
exploateringsverksamheten, som är den verksamhet som handlägger och hanterar kommunens 
arrendeavtal, brukar tillsammans med arrendatorn komma fram till en arrendeavtalstid som 
både passar arrendatorns ändamål och kommunens planer för markområdet. Utifrån detta 
anser förvaltningen inte att det finns ett behov av en genomlysning av de arrendeavtal som 
finns med föreningar i kommunen. De föreningar som anser att deras verksamhet inte kan 
utvecklas på det sätt de vill i och med att de har för korta arrendeavtal med kommunen har 
alltid möjlighet att ta kontakt med mark- och exploateringsverksamheten för att se om det är 
möjligt att avtala om en längre arrendetid. 
  
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 1 juli 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad daterad den 1 juli 2020. 
 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Proposition 
 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att 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 enligt Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
samhällsbyggnad daterad den 1 juli 2020. 
 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson (S) reserverar sig mot 
beslutet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-08-27  

 

Voteringslista: § 300 
Ärende: Svar på motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga,  2019KS721 
 
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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§ 301        Dnr 2020KS80 

Svar på motion om införande av porrfilter på datorer och accesspunkter  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2020 i § 42 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Jonas Andersson (S), Wiwiann Niklasson (S) och Patrik Linde (S) om införande 
av porrfilter på datorer och accesspunkter. Motionärerna framhåller vikten av att personer i 
kommunens verksamheter inte utsätts för kränkningar av något slag, och att porr i många 
sammanhang ses som en kränkning och därför i mesta möjliga mån bör tas bort från 
kommunens verksamheter. 
 
Motionärerna vill därför att: 
- Härryda kommun inför porrfilter på alla datorer kommunen tillhandahåller 
- Härryda kommun inför porrfilter på alla accesspunkter som kommunen tillhandahåller 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2019 att förvaltningen skulle utreda möjligheten att 
filtrera innehållet efter ålder i kommunens nätverk för utbildningssektorn. Arbetet med att 
hitta lämpliga verktyg för detta pågår och vissa tester har genomförts. 
  
Förvaltningen bedömer att det, som ett komplement till nuvarande licensformer för antivirus, 
kan finnas tekniska möjligheter att införa porrfilter för de digitala arbetsverktyg och 
accesspunkter som kommunen tillhandahåller. Förvaltningen konstaterar dock att ett 
införande skulle kunna innebära kostnader som i nuläget inte finansieras inom ram. 
  
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 26 juni 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 302        Dnr 2020KS245 

Svar på motion om influensavaccin  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2020 i § 87 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) angående influensavaccination. Motionären föreslår att 
arbetsgivaren ska erbjuda influensavaccination till samtliga medarbetare med brukarkontakt i 
Härryda kommun. 
 
Enligt gällande rutin har medarbetare som arbetar med utsatta grupper inom socialtjänsten 
eller medarbetare inom de av folkhälsomyndigheten definierade riskgrupperna, möjlighet att 
vaccinera sig för säsongsinfluensavaccin som sedan bekostas av arbetsgivaren. Medarbetare 
hänvisas efter godkännande av närmaste chef till ”sin” vårdcentral och därefter regleras det på 
lönen mot uppvisande av kvitto. Information och påminnelse om möjligheten läggs ut på 
intranätet varje höst. 
 
Från personalfunktionen föreligger skrivelse daterad den 5 juni 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från 
personalfunktionen daterad den 5 juni 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 303        Dnr 2019KS824 

Svar på motion om demokrati i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 17 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD), Leo Welter (SD) och Patrik Strömsten (SD) rörande 
demokrati i Härryda kommun. I motionen anger motionärerna att Härryda kommun har ett 
förlegat system när det kommer till representation i presidierna eftersom oppositionen inte är 
enad. Motionärerna föreslår att Härryda kommun inför en 3:e vice ordförande i de nämnder 
som idag har ett presidium som består av tre ledamöter och en 2:e vice ordförande i nämnder 
och styrelser som har ett presidium bestående av två ledamöter. Som ett alternativ till detta 
föreslår motionärerna att Härryda kommun inför insynsplatser för det näst största 
oppositionspartiet i alla presidier. 
 
Härryda kommun har en ny politisk organisation med utökade presidier för mandatperioden 
2019-2022, antagen i kommunfullmäktige. Av 6 kap. 21 § kommunallagen (2017:725) följer 
att nämndernas presidier består av en ordförande och en eller två vice ordförande, dvs. tre 
ledamöter. Mot denna bakgrund saknas det möjlighet att utöka antalet ledamöter i 
kommunstyrelsens, välfärdsnämndens samt miljö- och bygglovsnämndens presidier, då dessa 
redan består av tre ledamöter. Däremot skulle det vara möjligt att utöka antalet ledamöter i 
valnämndens och överförmyndarnämndens presidier, då dessa består av två ledamöter. Det 
skulle även vara möjligt att utöka antalet ledamöter i kommunfullmäktiges presidium, då 
fullmäktige enligt 5 kap. 11 § kommunallagen kan utse en ordförande och en eller flera vice 
ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 
 
Som ett alternativ till utökade presidier föreslår motionärerna att man inför insynsplatser. Det 
finns olika sätt att hantera hur oppositionens insyn kan tillgodoses och hanteringen av detta är 
upp till politiken att komma överens om. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 5 maj 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
  
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 5 maj 2020 
från utvecklingsfunktionen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 304        Dnr 2019KS788 

Svar på motion om kommunala åtgärder för att minska konsekvenserna 
av fel i folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid kommande val  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 17 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Patrik Strömsten (SD) om kommunala åtgärder för att minska konsekvenserna av 
fel i folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid kommande val. Motionären föreslår att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda omfattning och konsekvenser av 
hur fel i folkbokföringsregistret påverkar kommunen samt föreslå konkreta åtgärder för hur 
personidentitet säkerställs så att fel i folkbokföringen inte påverkar röstlängd, valresultat, 
kommunala myndighetsbeslut eller utbetalningar av ekonomiskt stöd. Vidare föreslår 
motionären att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att vid ringa misstanke om 
fel i folkbokföringsregistret utbyta information om personidentitet med andra berörda 
myndigheter samt att inom remisstid lämna synpunkter till regeringens utredare. 
 
Förvaltningens bedömning är att Härryda kommun bör avvakta resultatet av den utredning 
regeringen tillsatt, Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer, vars syfte är just 
att åstadkomma ett regelverk som ökar förutsättningarna för att folkbokföringen är tillförlitlig 
och ändamålsenlig. Förvaltningen har vidare inte fått några indikationer på att fel i 
folkbokföringsregistret skulle utgöra ett problem i den utsträckningen att det påverkat 
röstlängd, valresultat eller kommunala myndighetsbeslut. Mot bakgrund av detta finner 
förvaltningen inte skäl till att kommunfullmäktige i aktuellt läge ger kommunstyrelsen 
uppdrag enligt motionärens förslag. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 13 maj 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 13 maj 2020 
från utvecklingsfunktionen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 305        Dnr 2020KS173 

Svar på motion om arvode för förtroendevalda  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2020 § 64 att till kommunstyrelsen remittera en 
motion från Boris Leimar (SD) rörande arvode för förtroendevalda. I motionen anger 
motionären att politiker som studerar, har upparbetad tid eller ledig dag från sitt ordinarie 
arbete inte får någon ersättning vid deltagande på studiebesök, konferenser och liknande. 
Motionären föreslår att när ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för 
yrkesverksamma fritidspolitiker, ska för övriga förtroendevalda, arvode utbetalas enligt 
gällande arvodesbestämmelser. Motionären föreslår vidare att arvodesreglementet ses över, 
för att stimulera fritidspolitiker att delta på kurser, studiebesök eller konferenser dit de bjudits 
in. 
  
I 4 kap. 16 § kommunallagen (2017:725) anges att om kommunfullmäktige beslutar att arvode 
ska betalas till de förtroendevalda ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 
Mot denna bakgrund kan arvode inte utbetalas enbart till de förtroendevalda som inte uppbär 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda medger att ordförande fattar beslut om att 
arvode ska utbetalas för deltagande i en sammankomst. Förvaltningens bedömning är att 
arvodesreglementet därigenom ger möjlighet att stimulera förtroendevalda att delta på kurser, 
studiebesök, konferenser och liknande sammankomster. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den  4 maj 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 4 maj 2020 
från utvecklingsfunktionen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 306        Dnr 2019KS287 

Publicering av personuppgifter i kommunstyrelsens kallelser, 
sammanträdeshandlingar och protokoll på kommunens webbplats  

  
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
inom kommunstyrelsens verksamhet. Det innebär bland annat ett ansvar för att de av 
styrelsens handlingar som innehåller personuppgifter endast publiceras på kommunens 
webbplats om publiceringen inte står i strid med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), 
GDPR, och annan tillämplig lagstiftning såsom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
OSL. I egenskap av personuppgiftsansvarig föreslås kommunstyrelsen att besluta om 
publicering av kommunstyrelsens handlingar på kommunens externa webbplats. 
  
Förvaltningen bedömer att publicering av personuppgifter på kommunens webbplats är 
tillåten om den är nödvändig för att kommunstyrelsen ska kunna utföra uppgifter som är av 
allmänt intresse. För att räknas som allmänt intresse bör det röra övergripande kommunala 
beslut om inriktning eller liknande. Individärenden eller beslut kring myndighetsutövning mot 
enskild kan inte publiceras med hänvisning till allmänt intresse, inte heller känsliga eller extra 
skyddsvärda personuppgifter. Personuppgifterna får inte publiceras på kommunens externa 
webbplats under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla det allmänna intresset. 
  
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens kallelser, sammanträdeshandlingar och protokoll 
publiceras på den externa webbplatsen under en löpande fyraårsperiod. Kallelser, 
sammanträdeshandlingar och protokoll upprättade innan Dataskyddsförordningen trädde i 
kraft 2018 publiceras inte retroaktivt. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 25 juni 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
  
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 20:02-20:05. 
 
Yrkanden 
Patrik Linde (S) yrkar, med instämmande av Per Vorberg (M), att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att utreda konsekvenser av att publicera 
kommunstyrelsens kallelser, handlingar och protokoll på kommunens externa webbplats en 
längre tid än 4 år. 
 
Proposition 
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Efter ställd proposition på Patrik Lindes yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att utreda konsekvenser av att 
publicera kommunstyrelsens kallelser, handlingar och protokoll på kommunens externa 
webbplats en längre tid än 4 år. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 307        Dnr 2020KS459 

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen  

  
Inför ikraftträdandet av Dataskyddsförordningen (GDPR) kom Härryda kommun, Partille 
kommun, Lerum kommun, Öckerö kommun och Göteborgsregionens kommunalförbund 
(GR), som personuppgiftsansvariga, överens om att gemensamt bära kostnaderna och fördela 
resurserna av minst ett centralt placerat dataskyddsombud (DSO) och ingick ett 
samverkansavtal. 
 
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, har GR 
anställt Madeleine Arvidsson Wäli. Den 21 maj 2018 § 227 utsåg kommunstyrelsen 
Madeleine Arvidsson Wäli till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. Den 3 september 
2020 avslutar Madeleine Arvidsson Wäli sin anställning som dataskyddsombud hos GR. 
 
GR kommer att med start den 1 augusti 2020 anställa Johan Borre som dataskyddsombud. 
Den 11 juni 2020 § 265 utsåg kommunstyrelsen Johan Borre till dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen från och med den 1 augusti 2020. Med hänsyn till att Madeleine Arvidsson 
Wäli avslutar sin anställning som dataskyddsombud hos GR den 3 september 2020 kommer 
Johan Borre att vara huvudansvarigt dataskyddsombud i Härryda kommun efter denna 
tidpunkt. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 6 juli 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen entledigar Madeleine Arvidsson Wäli från uppdraget som 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med den 3 september 2020. 
 
Kommunstyrelsen noterar att Johan Borre kommer att vara huvudansvarigt dataskyddsombud 
i Härryda kommun från och med den 4 september 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 308        Dnr 2020KS446 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2021  

  
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2021. 
 
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (15-19 februari), påsklovet vecka 14 (5-9 april) samt 
höstlovet vecka 44 (1-5 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under dessa veckor. 
  

 Torsdagen den 7 januari 
 Torsdagen den 4 februari 
 Torsdagen den 4 mars 
 Onsdagen den 31 mars 
 Torsdagen den 29 april 
 Torsdagen den 27 maj 
 Torsdagen den 10 juni (reserv) 
 Torsdagen den 26 augusti 
 Torsdagen den 23 september 
 Torsdagen den 21 oktober 
 Torsdagen den 18 november 
 Torsdagen den 16 december 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdesdagar för år 2021. 
 
Kommunstyrelsen noterar att det eventuellt kommer ett nytt förslag kring sammanträdesdagen 
23 september, då sammanträdet krockar med ett möte hos Göteborgsregionen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 309        Dnr 2020KS447 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021  

  
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021. 
 
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (15-19 februari), påsklovet vecka 14 (5-9 april) samt 
höstlovet vecka 44 (1-5 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under dessa veckor. 
  

 Måndag den 25 januari 
 Måndag den 22 februari 
 Torsdag den 25 mars 
 Måndag den 19 april 
 Torsdag den 20 maj 
 Torsdag den 17 juni 
 Torsdag den 16 september 
 Torsdag den 14 oktober 
 Torsdag den 11 november 
 Torsdag den 9 december 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdesdagar för år 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 310        Dnr 2020KS122 

Redovisning av inkomna planbesked  

  
Förvaltningen redovisar inkomna planbesked där prövning pågår. Det är två olika planbesked 
inkomna 7 juli 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 311        Dnr 2020KS26 

Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020  

  
Kommunstyrelsen delges 11 inkomna skrivelser om 16-våningshus vid Mölnlycke entré. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 312        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk 
månadsuppföljning per mars 2020  

  
Välfärdsnämnden behandlade ekonomisk månadsuppföljning per mars 2020, den 27 maj 2020 
§ 152 och beslutade att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 941,9 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 13,7 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört 
med förra prognosen med 5,5 mnkr. Både socialtjänst och utbildning och kultur förbättrar sina 
prognoser. Sektor socialtjänst prognostiserar nu ett överskott om 12,7 mnkr och sektor 
utbildning och kultur ett överskott om 1 mnkr. 
 
Sektor socialtjänsts överskott förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i 
Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än 
förväntat. Utbildning och kultur visar ett överskott om 1 mnkr trots att 
grundskoleverksamhetens prognos från februari om -2 mnkr kvarstår. Underskottet återfinns 
främst inom särskoleverksamheten. Övriga verksamheter inom sektorn visar överskott, 
framförallt gymnasiet och förskolan, och balanserar grundskoleverksamhetens underskott. 
Socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar, anpassa 
sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet med att 
sänka kostnaderna för hushåll med höga utbetalningar och arbetet enligt modellen Härryda 
framtid fortsätter. Barn och familj fortsätter arbetet med att omförhandla dygnspris i befintliga 
placeringar där det är möjligt, samt rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och 
kontrakterade jourhem. Inom hälsa och bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning. 
Verksamheten fortsätter även genomlysningen av placeringar av vuxna med missbruk 
och/eller annat beroende för att sänka placeringskostnader och utföra vård i egen regi. Inom 
sektor utbildning och kultur görs en översyn av taxor och avgifter inom fritid samtidigt som 
för- och grundskolan fortsätter arbetet med att anpassa organisationen efter barn- och 
elevantal. 
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
grundskola och funktionsstöd. 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 nämnden. I prognosen ingår 
ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för Coronakrisen. Den ekonomiska 
effekten kommer att bli tydligare under hösten. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 313        Dnr 2020KS25 

Delgivningar 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
 
- Protokoll från Landvetter Södra Utveckling AB styrelsemöte 2020-05-06. 
- Delårsrapport mars 2020 för Räddningstjänsten. 
- Beslut från Tolkförmedling Väst om återbetalning av eget kapital, § 407. 
- Protokoll från Kommunforskning i Västsverige årsmöte 2020-05-11. 
- Beslut från Göteborgsregionen om avfallsplan för tretton kommuner till 2030, § 130. 
- Beslut från Göteborgsregionen om tilläggsavtal med Trafikverket om medfinansiering E20, 
§ 164. 
- Yttrande från Räddningstjänsten om fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra, § 43. 
- Årsredovisning 2019 för Räddningstjänsten, § 45. 
- Budget 2021 och plan 2022-2023 för Räddningstjänsten, § 48. 
- Förlängning av verksamhetsplan 2019 för Räddningstjänsten, § 47. 
- Beslut från Göteborgsregionen om uppdatering av vattenförsörjningsplan, § 169. 
- Beslut från Göteborgsregionen om rambudget 2021, § 64. 
- Rapport från Länsnykterhetsförbundet om tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering 
i Västra Götalands län 2020. 
- Yttrande till länsstyrelsen, från fastighetsägare, om förslag på naturreservatet Hårssjön-
Rambo mosse.   
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 314        Dnr 2020KS27 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Kommunstyrelsen delges protokoll från rådet för idéburna organisationer den 10 juni 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 315        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 10 augusti 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 316        Dnr 2020KS1 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 6 augusti 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 317        Dnr 2020KS35 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning 
över anmälda delegationsbeslut, daterad den 4 augusti 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 318        Dnr 2020KS9 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 17 augusti 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 319        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 7 juli 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 320        Dnr 2020KS460 

Begäran om startbesked för investeringsprojektet Mölnlycke fabriker 
inom plan, etapp 2  

  
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. Investeringen för Mölnlycke fabriker inom 
respektive utanför plan pekades ut som sådana projekt. 
 
Kommunstyrelsen beviljade den 6 februari 2020 § 47 startbesked för Mölnlycke fabriker 
inom plan, etapp 1. Denna begäran om startbesked avser hela investeringsanslaget för 
Mölnlycke fabriker inom plan samt del av investeringsanslaget Mölnlycke fabriker utanför 
plan. Förvaltningen kommer att återkomma med begäran om startbesked för resterande delar 
gällande Mölnlycke fabriker utanför plan i ett senare skede. 
 
Startbeskedet avser genomförandet av etapp 2 som innehåller 6 deletapper. Det är av stor vikt 
att samtliga deletapper inom etapp 2 genomförs för att verkställa detaljplan Mölnlycke 
fabriker. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 2 juli 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för Mölnlycke fabriker inom plan, etapp 2 med 
samtliga deletapper samt del av Mölnlycke fabriker utanför plan, enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner avrop enligt ramavtalen för schaktfria ledningsarbeten till BAB 
Rörtryckning AB för deletapp 1. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma för beslut om antagande av 
entreprenör för resterande deletapper. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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