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Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) §§322-353 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Jessica Stenhoff (verksamhetschef vatten och avfall) §325 
Matilda Svenning (stadsarkitekt) §§321-324 
Louise Heilborn (Next step) §322 
Petra Sedelius (Byggföretagen) §323 
Linda Harald (miljöskyddsinspektör) §324 
Thomas Hammarlund (miljöchef) §324 
Jasna Brcic (projektledare vatten och avfall) §325 
Tayman Mashid (enhetschef projektledning trafik) §§321-327 
Hanna Henningsson (processledare trafik) §326 
Fredrik Olsson (näringslivschef) §§321-324 
Karin Dahl (kommunikationschef) 
Johanna Söderlund (Next step) §322 
Jonas Stenberg (ESS group) §322 
Marcus Carlsson (ESS group) §322 
Tobias Pålsson (OkiDoki Arkitekter) §322 

  
Utses att justera Kersti Lagergren 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-09-30   15:00 
  
Protokollet omfattar §§321-353 
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ÄRENDELISTA 

§ 321 Fastställande av föredragningslistan 

§ 322 Information om ansökan om planbesked, Limmerhult 1:2 och 1:7, från Next step och 
ESS Group 

§ 323 Information om rapporten Byggdialogindex 

§ 324 Information om Samgräv Recycling ABs ansökan om deponi, Kärrsgärde 1:10 och 
Huvudaby 1:19 

§ 325 Lägesrapport om projektet vattenverk i Hindås och överföringsledningar mellan 
Landvetter och Hindås 

§ 326 Information om samråd 2 i projektet ny järnväg Göteborg-Borås 
§ 327 Information om arbetet med muddring vid Hulebäcksbron 

§ 328 Kommunstyrelsens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och 
inriktningar 

§ 329 Behandling av bordlagt ärende: Uppdrag om att upprätta förslag till 
markanvisningsavtal för del av Kindbogården 1:60 i Mölnlycke 

§ 330 Uppdrag att ta fram stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum 
§ 331 Näringslivspolicy för Härryda kommun 
§ 332 Begäran om startbesked för inventarier och utrustning till Wallenstam Arena 

§ 333 Begäran om utökat anslag till projektet Reinvesteringar underhåll samt startbesked 
för samförläggning av belysning 

§ 334 Strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
§ 335 Riktlinje för beräkning av avgiftsutrymme enligt socialtjänstlagen 
§ 336 Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

§ 337 Återremitterat ärende: Årsredovisning 2019, verksamheten för allmänna 
vattentjänster 

§ 338 Återremitterat ärende: Riktlinjer för uttag av gatukostnader 
§ 339 Återremitterat ärende: Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 
§ 340 Tolkförmedlingen Väst – förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023 
§ 341 Svar på medborgarförslag om solceller på Ekdalaskolan 
§ 342 Initiativärende om byggherredrivna detaljplaner 
§ 343 Förslag på extra kommunstyrelsesammanträde den 5 november 2020 

§ 344 Avsägelse från Marcus Berggren (MP) som ledamot i arbetsgruppen för 
kollektivtrafikfrågor, samt fyllnadsval 

§ 345 Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020 
§ 346 Statistiska uppgifter 2020 
§ 347 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsrapport per juni 2020 
§ 348 Delgivning av protokoll från råd 2020 
§ 349 Delgivningar 2020 
§ 350 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020 
§ 351 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
§ 352 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020 
§ 353 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2020 
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§321 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Nya ärenden: 
13. Begäran om utökat anslag till projektet Reinvesteringar underhåll samt startbesked för 
samförläggning av belysning 
17. Återremitterat ärende: Årsredovisning 2019, verksamheten för allmänna vattentjänster 
18. Återremitterat ärende: Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 
19. Återremitterat ärende: Riktlinjer för uttag av gatukostnader 
22. Initiativärende om byggherredrivna detaljplaner 
25. Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§322 
Information om ansökan om planbesked, Limmerhult 1:2 och 1:7, från 
Next step och ESS Group 
 
Louise Heilborn och Johanna Söderlund från Next step informerar, tillsammans med Jonas 
Stenberg och Marcus Carlsson från ESS group och Tobias Pålsson från Okidoki arkitekter, 
om deras ansökan om planbesked för Limmerhult 1:2 och 1:7. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§323 
Information om rapporten Byggdialogindex 
 
Petra Sedelius från Byggföretagen, informerar om Byggföretagens arbete samt om 
undersökningen Byggdialogindex där Härryda kommun fick bäst resultat av samtliga 
deltagande kommuner. Undersökningen syftar till att få en bild av hur företag inom 
byggsektorn upplever samarbetet med kommunerna de är verksamma i samt vad de tror om 
framtida utveckling. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 324        Dnr 2020KS472 

Information om Samgräv Recycling ABs ansökan om deponi, Kärrsgärde 
1:10 och Huvudaby 1:19  

  
Linda Harald, miljöskyddsinspektör, informerar om Samgräv Recycling ABs ansökan om 
deponi vid Kärrsgärde 1:10 och kommunens synpunkter på ansökan. Ärendet har varit ute på 
samråd och kommunen har lämnat synpunkter till Länsstyrelsen. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§325 
Lägesrapport om projektet vattenverk i Hindås och överföringsledningar 
mellan Landvetter och Hindås 
 
Jasna Brcic, projektledare vatten och avfall, ger en lägesrapport om arbetet med 
överföringsledningar och vattenverk i Hindås. Projektet består av fyra etapper: 
överföringsledningar, råvattenpumpstation, högvattenreservoar och vattenverk. Budgeten för 
etapp 1 avviker för närvarande med ca 10 miljoner kronor men projektet arbetar med åtgärder 
för att hålla godkänd projektbudget om 547 miljoner kronor. Tidsplanen för Hindås 
vattenverk är ändrat från december 2022 till sommar 2023 på grund av reviderad 
systemhandling. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

9 / 60



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 326        Dnr 2020KS196 

Information om samråd 2 i projektet ny järnväg Göteborg-Borås  

  
Hanna Henningsson, processledare trafik, informerar om samrådsunderlaget i samråd 2 
för projektet ny järnväg Göteborg-Borås. 
 
Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen med förslag på svar på samrådet. Svaret ska 
skickas in till Trafikverket senast 6 november. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§327 
Information om arbetet med muddring vid Hulebäcksbron 
 
Tayman Mashid, enhetschef projektledning trafik, informerar om arbetet kring Hulebäcksbron 
och bryggan vid Hulebäcksgymnasiet. Arbetet ingår i projektet Mölnlycke dagvattenpark där 
ett flertal åtgärder, så som muddring och stabilitetsåtgärder, görs för att minska 
översvämningsrisken. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

11 / 60



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 328        Dnr 2020KS43 

Kommunstyrelsens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt 
mål och inriktningar  

  
Kommunstyrelsens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar 
utarbetas av politiken och fastställs av kommunstyrelsen. I budgetdokumentet konkretiseras 
fullmäktiges inriktning för det som är kommunstyrelsens verksamhetsområden, dessutom 
beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 
2021. Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda budgeten för 2021 med 
plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L), Håkan Eriksson (KD) 
och Martin Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag 
till verksamhetsplan och budget för 2021 samt perioden 2022-2025 utifrån Kommunstyrelsens 
budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar samt utifrån 
övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 15 juni 2020 i § 117. 
 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) med instämmande av David Dinsdale (L), Håkan Eriksson 
(KD) och Martin Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen beslutar att överföra 9 mnkr till 
välfärdsnämnden i syfte att stärka kvaliteten inom äldreomsorgen. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen 
uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget för 2021 samt 
perioden 2022-2025 utifrån Kommunstyrelsens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 
samt mål och inriktningar samt utifrån övergripande inriktningar samt utifrån övergripande 
inriktning och mål enligt Socialdemokraternas förslag. 
 
Vidare yrkar Patrik Linde (S) med instämmande av Robert Langholz (S) att förvaltningen ges 
i uppdrag att skapa ett ärende till kommunfullmäktige för att initiera en förändring av 
skattesatsen. Nivån behöver beräknas på ett sådant sätt att de extra statsbidragen och 
höjningen av skattesatsen uppgår till 40 miljoner i ökad ram. Ramen skall sedan fördelas så 
att kommunstyrelsen får 3,8 miljoner extra för att genomföra det stora personalpaketet. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag 
till verksamhetsplan och budget för 2021 samt perioden 2022-2025 utifrån Kommunstyrelsens 
budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar samt utifrån 
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övergripande inriktning och mål enligt Miljöpartiets förslag. 
  
Förvaltningen ges i uppdrag att skapa ett ärende till kommunfullmäktige för att Agenda 2030 
skall vara utgångspunkt i all kommunal verksamhet; i förvaltningens styrning, i upphandling, 
i planering och i beslut, likväl som för våra kommunala bolag.  
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs, Patrik Lindes 
och Roland Jonssons yrkanden. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
  
Propositioner  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs, Patrik Lindes och Roland Jonssons yrkanden finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. Votering begäres. 
 
Ordföranden meddelar att Per Vorbergs förslag är huvudförslag. 
 
Motförslag 
Efter ställd proposition på Patrik Lindes och Roland Jonssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat att Patrik Lindes yrkande ska vara motförslag i huvudvoteringen. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att Patrik 
Lindes yrkande utses till motförslag röstar Ja. Den som bifaller att Roland Jonssons yrkande 
utses till motförslag röstar Nej. Voteringen utfaller så att 3 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej 
och 9 avstår. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat att Patrik Lindes yrkande är motförslag i 
huvudvoteringen. 
  
Huvudvotering 
Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs yrkande röstar Ja. 
Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 8 ledamöter 
röstar Ja, 3 röstar Nej och 2 avstår. Bilaga 2 voteringslista.  
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.  
  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2021 samt perioden 2022-2025 utifrån Kommunstyrelsens budget 2021 med plan 
för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar samt utifrån övergripande inriktning och 
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mål fastställda av kommunfullmäktige 15 juni 2020 i § 117. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 9 mnkr till välfärdsnämnden i syfte att stärka 
kvaliteten inom äldreomsorgen. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), och Kristin Arplöw (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 328 
Ärende: Kommunstyrelsens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och 
inriktningar,  2020KS43 
 
Bilaga 1. Voteringslista, motförslag. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande   X 
David Dinsdale (L), vice ordförande   X 
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot   X 
Kersti Lagergren (M), ledamot   X 
Mikael Johannison (M), ledamot   X 
Håkan Eriksson (KD), ledamot   X 
Martin Tengfjord (SP), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare   X 
Kristin Arplöw (S), ersättare X   
Boris Leimar (SD), ersättare   X 
Resultat 3 1 9 

Bilaga 2. Voteringslista, huvudvotering. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Boris Leimar (SD), ersättare   X 
Resultat 8 3 2 
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§ 329        Dnr 2020KS501 

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

  
Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga rubricerat ärende den 27 augusti 2020 § 280. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Mikael Johannisson (M) och Martin Tengfjord 
(SP) att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
markanvisningsavtal till Melltorps Fastighets AB och Magnus Månsson Fastigheter AB inom 
fastigheten Härryda Kindbogården 1:60 i enlighet med skrivelse daterad den 13 augusti 2020. 
Tillsammans med markanvisningavtalet ska det presenteras en plan för dialog.  
 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) med instämmande av Mikael Johannisson (M) och Martin 
Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen noterar att kommande detaljplanen ska behandlas av 
kommunfullmäktige. 
 
David Dinsdale (L) yrkar med instämmande av Boris Leimar (SD) att kommunstyrelsen 
avslår Per Vorbergs förslag till beslut. 
 
Robert Langholz (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) i första hand att 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet med inriktningen att det ska hållas en 
markanvisningstävling samt att denna, till skillnad mot föreliggande förslag, avgränsas till 
enbart P-hus området. 
 
I andra hand yrkar Robert Langholz (S), med instämmande av Roland Jonsson (MP), att 
kommunstyrelsen avslår uppdrag om direkttilldelning med motivering att föreliggande förslag 
vida överstiger enbart P-hus området samt att Mölnlycke centrums mest exponerade fastighet 
bör utses med markanvisningstävling. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Robert Langholz 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande mot avslag.  
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
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Propositioner 
 
Robert Langholz 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 8 ledamöter röstar Ja, 4 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 3 voteringslista. 
 
Per Vorbergs yrkande mot avslag 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande och avslag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som vill att yrkandet avslås röstar Nej. Voteringen utfaller så att 
7 ledamöter röstar Ja och 6 röstar Nej. Bilaga 4 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på markanvisningsavtal till 
Melltorps Fastighets AB och Magnus Månsson Fastigheter AB inom fastigheten Härryda 
Kindbogården 1:60 i enlighet med skrivelse daterad den 13 augusti 2020. Tillsammans med 
markanvisningavtalet ska det presenteras en plan för dialog.  
 
Kommunstyrelsen noterar att den kommande detaljplanen ska behandlas av 
kommunfullmäktige. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Kristin Arplöw (S), 
bilaga 5 skriftlig reservation. Mot beslutet reserverar sig även Roland Jonsson (MP), bilaga 6 
skriftlig reservation. 
 
Röstförklaring/protokollsanteckning från Per Vorberg (M), bilaga 7. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 329 
Ärende: Behandling av bordlagt 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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Boris Leimar (SD), ersättare   X 
Resultat 8 4 1 

Bilaga 4. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande  X  
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Boris Leimar (SD), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 
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Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-09-24 § 329

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

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att ta in innevånarnas åsikter i centrala frågor. I denna 
fråga så har man från majoritetens sida aktivt valt att undvika detta. Vidare anser vi att det är ett hot 
mot demokratin att driva igenom denna fråga på det sätt som majoriteten valt att göra. När man 
sedan läger till en skrivelse som ger Melltorps Fastighets AB och Magnus Månssons Fastigheter AB 
uppdraget att arbeta med utvecklingen av hela Mölnlycke Centrum så tar man ett beslut som inte i 
sak ens handlar om ärendet.  

Vi Socialdemokrater anser att det borde genomföras en arkitekttävling där de inkomna förslagen 
ställs ut och kommuninnevånares åsikter tas in. För att sedan behandlas enligt den vanliga 
ordningen.   

 
Patrik Linde (S)
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Bilaga 6 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-09-24 § 329

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

Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna markanvisningsavtalet 

Roland Jonsson 
MP Härryda 
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Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-09-24 § 329

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

Ärendet handlar egentligen om huruvida tanken om konceptet/idén som MAMA presenterat 
är bra, spännande eller inte. En del tycker att ärendet har gått långt och medborgare har inte 
fått tycka till och har uttryckt detta på olika sätt. Några har velat sätta bilden att det handlar 
om ett 16-våningshus. Det är inte alla som delar denna uppfattningen. 

Ärendet är i ett mycket tidigt skede. 

Den normala ”dialogen” enligt plan- och bygglagen(PBL), sker i steget som heter samråd. 
Detta har vi sedan flera år tillbaka försökt att ändra, så att både kommunen och aktörer istället 
initierar dialog i ett tidigt skede när utvecklingen av en plan påbörjas. I det aktuella ärendet så 
är vi i ett ännu tidigare stadie där det finns en konceptidé och det önskas en markanvisning för 
att kunna ta nästa steg och påbörja dialogprocessen med medborgare och andra. 

En förutsättning för att få en direktanvisning i Härryda kommun är bl.a. att man presenterar 
ett koncept eller en idé som intresset är tillräckligt stort för bland förtroendevalda. MAMA har 
presenterat ett koncept som skulle kunna bidra till fler bostäder i flera olika upplåtelseformer 
som studentlägenheter, hyresrätter, bostadsrätter och kanske stadsradhus. Konceptet 
innehåller också väldigt stark hålbarhetsprofil och fler verksamhetslokaler för att stärka 
Mölnlycke centrums utbud, samt mobilitetslösningar. Det är detta vi som är för förslaget ser 
skulle kunna bidra positivt till Mölnlyckes utveckling. 

Det stämmer att MAMA’s skisser visar ett 16-våningshus, men när vi i den politiska 
majoriteten har övervägt flera olika vägar framåt så har vi enats om att ett 16-våningshus inte 
är aktuellt vilket vi framfört till exploatören. Vidare är vi väldigt angelägna om 
hållbarhetsprofilen, konceptidéen och att parkering för Mölnlyckes handel fungerar i en 
framtida genomförandefas. Det är också viktigt att MAMA likt övriga fastighetsägare i 
Mölnlycke bidrar med sina tankar och idéer, om hur de tänkt/vill utveckla sina fastigheter i 
förvaltningens kommande arbete med strukturplan för Mölnlycke. Detta för att framtagandet 
av strukturplan skall bli så bra som möjligt. Samtliga dessa delar bör framgå av 
markanvisningsavtalet. 

När ett markanvisningsavtal tas fram skall det bifogas en plan och enklare beskrivning för hur 
dialogprocessen är tänkt att gå till med utveckling av P-hustomten och en första grov 
tidsuppskattning för detta. En framtida detaljplan kommer att hanteras av 
kommunfullmäktige. Det är först efter en markanvisning som dialogprocessen kan starta om 
utveckling av projektidén för att ligga till grund för fortsatt arbete via utvecklad idé, 
utredningar, utställningar, samråd, granskning och sedan till antagande av detaljplan i 
kommunfullmäktige. Därefter kommer fortsatt dialog i genomförandefasen. 

Därför röstar vi för att det tas fram ett förslag på markanvisningsavtal. 

Per Vorberg (m), kommunstyrelsens ordförande 
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§ 330        Dnr 2020KS529 

Uppdrag att ta fram stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum  

  
I samband med beslut om budget/plan 2019–2021 den 18 juni 2018 § 119, beslutade 
kommunfullmäktige att en fördjupad stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå för Landvetter 
centrum ska göras. Enligt uppdraget ska stadsbyggnadsstudien ge beslutsunderlag för att säkra 
att Landvetter vidareutvecklas som attraktivt samhälle, givet dess storlek och framtida 
utveckling med kopplingar till Landvetter Södra. Riksväg 40 skär rakt igenom orten och 
bullernivåerna måste lösas på något sätt. En överdäckning av riksväg 40 genom Landvetter 
ska, enligt uppdraget, utredas för att möjliggöras eller avfärdas och bullret måste hanteras 
oavsett. 
 
Syftet med arbetet är att kunna ta fram vissa principer som ska gälla för Landvetter centrums 
framtida utveckling, exempelvis stadsstruktur, prioriterade stråk och grönytor, byggbara ytor, 
skala och innehåll, parkeringslösningar, principer för hantering av trafikbuller m.m. 
Fördjupade utredningar så som parallella arkitektskisser, ekosystemtjänstanalys, social 
konsekvensanalys, parkeringsutredning, översiktlig kostnadsanalys med mera kan vara 
aktuellt. 
 
Det övergripande målet är ett stadsmässigt Landvetter centrum som en del av framtida 
Landvetter stad, med ett särskilt fokus på en attraktiv stadskärna, fler bostäder och 
arbetsplatser, goda offentliga miljöer med förbättrade bullerförhållanden och en 
ändamålsenlig och rätt dimensionerad infrastruktur, kollektivtrafik och parkering. Med 
inriktningen att vara en del av framtida Landvetter stad följer målet att bättre knyta samman 
de båda sidorna om riksväg 40, med en möjlig koppling till Landvetter Södra. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 15 september 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar inriktningen i arbetsprocessen för stadsbyggnadsstudien för 
Landvetter centrum. 
 
Protokollsanteckning från Roland Jonsson (MP), bilaga 8. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Bilaga 8 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-09-24 § 330

Protokollsanteckning - Uppdrag att ta fram stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum  
 

I beskrivning av ärendet anges syfte i ett antal principer och mål med ett antal fokus områden. 

I den tidigare stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke centrum var det mer specificerat. Där var det fyra 
strategier för Mölnlycke Centrum 

Attraktivt centrum: Ökad konkurrenskraft, Ökat utbud, Välkomnande centrum 
Bebyggelse: Starka stråk, Påbyggnad och omvandling, 
Mobilitet och parkering: Gående och cyklister, Parkeringsfrågan, Omfördela trafikflödena, 
Transportrum till gaturum 
Livsmiljöer: Modern småstad, Gröna spridningskorridorer och biologisk mångfald, Stadspark 

Det fanns även 3 övergripande mål: Inriktningsmål Agenda 2030, hälsa och välbefinnande samt 
Hållbara städer och samhällen 

Genom att inte vara mer specificerad kommer det att vara svårt för de utvalda leverantörerna att 
lämna ett förslag och det blir även svårt att utvärdera förslagen genom att kraven inte är 
specificerade. 

Roland Jonsson 

MP Härryda 
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§ 331        Dnr 2020KS490 

Näringslivspolicy för Härryda kommun  

  
Förvaltningen har utarbetat förslag till näringslivspolicy som beskriver förvaltningens 
förhållningssätt till företag och företagande. Policyn kompletterar det näringslivsstrategiska 
programmet som är fastställt av kommunfullmäktige. 
 
Policyn vilar på de tre grundprinciperna att företag ska prioriteras för att möjliggöra tillväxt, 
att företag ska behandlas som kunder samt att företagen utvecklar Härryda kommun. Ansvaret 
för genomförande och uppföljning följer linjeansvaret i organisationen och det är varje 
medarbetares ansvar att efterleva policyn. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 24 augusti 2020.  
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen fastställer näringslivspolicy för Härryda 
kommun. 
 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår förslag till näringslivspolicy. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen för omarbetning av näringslivspolicyn. Näringslivspolicyn beskriver inte hur 
företagen och kommunen kan arbeta tillsammans. I Näringslivspolicyn saknas även 
hållbarhetskriterier, Agenda 2030 samt cirkulär ekonomi. I andra hand instämmer Roland 
Jonsson (MP) i Patrik Lindes yrkande om avslag. 
 
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 och Patrik Lindes yrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Roland Jonssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 
 

24 / 60



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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 9 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 Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 10 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer näringslivspolicy för Härryda kommun. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Kristin Arplöw 
(S), bilaga 11 skriftlig reservation. 
 
Mot beslutet reserverar sig även Roland Jonsson (MP), bilaga 12 skriftlig reservation.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-24  

 

Voteringslista: § 331 
Ärende: Näringslivspolicy för Härryda kommun,  2020KS490 
 
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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Boris Leimar (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 

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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Boris Leimar (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 11 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-09-24 § 331

Skriftlig reservation – Näringslivspolicy för Härryda kommun 
 

En policy beskriver hur förvaltningen skall arbeta med en viss fråga. När man använder ord som 
prioritera så syftar det på att det skall prioriteras före andra områden. Vi anser att näringsliv och 
företag är viktiga men Socialdemokraternas åsikt är att det är kommuninnevånarna som skall 
prioriteras.  

 
Patrik Linde (S)
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Bilaga 12 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-09-24 § 331

Skriftlig reservation – Näringslivspolicy för Härryda kommun 
 

Jag reserverar mig mot förslaget att godkänna Näringslivspolicyn med motiveringen att 
näringslivspolicyn inte beskriver hur företagen och kommunen kan arbeta tillsammans. I 
Näringslivspolicyn saknas även hållbarhetskriterier, Agenda 2030 samt cirkulär ekonomi. 

Roland Jonsson 
MP Härryda 
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§ 332        Dnr 2020KS383 

Begäran om startbesked för inventarier och utrustning till Wallenstam 
Arena  

  
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 inventarier och utrustning till 
Wallenstam Arena pekades ut som ett sådant projekt. 
  
Wallenstam Arena ska bli en modern idrottsanläggning för elitmatcher i innebandy, men den 
ska också skapa möjlighet att genomföra evenemang av olika slag. För att möjliggöra detta 
krävs en modern ljud-, bild- och ljusanläggning med hög prestanda. 
  
Förvaltningen bedömer att investering och montering behöver genomföras innan 
golvläggningen i januari 2021 för att säkerställa att Wallenstam Arena får full funktionalitet. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 1 september 
2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen beviljar 
startbesked för inventarier och utrustning till Wallenstam Arena. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för inventarier och utrustning till Wallenstam Arena. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 333        Dnr 2020KS574 

Begäran om utökat anslag till projektet Reinvesteringar underhåll samt 
startbesked för samförläggning av belysning  

  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 om verksamhetsplan 
och driftsbudget för 2020–2022 samt investering och exploateringsbudget för 2020–2024, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få beviljat startbesked från 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari § 52 
att ge startbesked för investeringsanslag reinvestering underhåll. I investeringsbudget/plan 
2020–2024 finns 6 mnkr avsatta för reinvestering underhåll. 
 
Denna begäran om startbesked avser ett utökat anslag för att möjliggöra 
samförläggningsprojekt av belysning i Sanserhult om 250 tkr och Ramberget om 320 tkr med 
start 2020. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 23 september 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för belysning samförläggning 2020 med utökade 
investeringsmedel inom investeringsprojektet reinvestering underhåll. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 334        Dnr 2020KS534 

Strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
totalöversyn av föreningsbidrag och taxor. Den 1 januari 2019 överfördes uppdraget till 
välfärdsnämnden. 
 
I uppdragshandlingen står att syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och 
fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för 
invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid. Vidare står i 
uppdragshandlingen att översynen ska resultera i minst ett förslag på strategi, riktlinjer samt 
eventuellt taxeförslag. Översynen ska göras i samverkan med politik, föreningslivet och andra 
berörda. 
 
En del av översynen har gjorts genom en workshop med representanter från föreningslivet. 
Syftet med workshopen var att hitta skärningspunkten mellan ideella krafters ambitioner och 
kommunens vision Härryda – här vågar vi! Resultatet från workshopen ligger till grund för 
det förslag av ny modell för stöd som förvaltningen föreslår ska träda i kraft. 
 
Det föreslagna stödet sätter aktiviteter i centrum och prioriterar barn och unga. Stödformerna 
är möjliga att söka oavsett vilken inriktning en förening har. Stödet uppmuntrar till 
föreningsutveckling och till samarbete mellan föreningar. Stödet utgår från tillit till 
föreningslivets förmåga att ta ansvar och bygger på hjälp till självhjälp. Förvaltningen föreslår 
att ny modell för stöd införs från den 1 januari 2021 och att införandet sker med en 
övergångsbestämmelse. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 26 augusti 2020 § 206. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 1 juli 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Kersti Lagergren (M) och Håkan Eriksson (KD) 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, enlighet med välfärdsnämndens 
förslag, 

 antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning från och med 
den 1 januari 2021. 

 beslutar om övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att hälften av budgeten 
betalas ut till föreningslivet första halvåret 2021 enligt nu gällande bidragsregler. Den 
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andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2021 enligt 
förslaget till nya regler om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 

 uppdrar åt välfärdsnämnden att följa upp och utvärdera det nya stödet 2022. 
 uppdrar åt välfärdsnämnden att att aktualitetspröva stödet vart fjärde år. 
 noterar att detta beslut ersätter samtliga tidigare regler för bidrag till föreningar. 

 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
genomföra ett omtag av ”bidragsdokumentet” där bidragsreglerna ger föreningarna en tydlig 
bild av de ekonomiska konsekvenserna som det nya förslaget får för deras verksamhet. 
Bidragsreglerna ska vara förutsägbara, transparenta och präglas av enkelhet. 
 
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 därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande. 
 
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 
så att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 13 voteringslista. 
 
Per Vorbergs yrkande 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
från och med den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret 2021 enligt nu gällande bidragsregler. 
Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2021 enligt 
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förslaget till nya regler om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att följa upp och utvärdera det nya stödet 
2022. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att att aktualitetspröva stödet vart fjärde år. 
 
Kommunfullmäktige noterar att detta beslut ersätter samtliga tidigare regler för bidrag till 
föreningar. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Kristin Arplöw (S), 
bilaga 14 skriftlig reservation. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-24  

 

Voteringslista: § 334 
Ärende: Strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning,  2020KS534 
 
Bilaga 13. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Boris Leimar (SD), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 14 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-09-24 § 334

Skriftlig reservation – Strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
 

Vi Socialdemokrater anser att detta dokument måste göras om från grunden. Detta för att göra 
dokumentet tydligt och transparent för föreningarna. Dokumentet som det ser ut nu kommer att 
leda till många problem för föreningslivet i Härryda kommun. Man kan inte utläsa vilka summor som 
kan bli aktuella. Man kan till exempel konstatera att detta innebär problem för våra 
pensionärsorganisationer. Ett annat påtagligt problem för föreningarna är att man inte kan förutsäga 
vilka summor som man får för ett år. Detta gör att det blir svårt att ta fram en budget för föreningen. 
Detta riskerar i sin tur att leda till att föreningar inte längre kan bedriva sin verksamhet. Den nya 
fördelningen riskerar att slå extra hårt mot de föreningar som verkar inom den östra delen av vår 
kommun. Vi ser också ett stort hot mot föreningar som verkar i flera kommuner. Detta kan till 
exempel vara föreningar med fokus på personer med funktionsvariationer där upptagningsområdet 
måste kunna vara större än Härryda kommun. 

När man använder sig av skrivelsen i särskild ordning så vore det tydlig om denna tillämpning 
beskrevs i texten.   

Vi anser att det är viktigt att reglerna ska vara förutsägbara, transparenta och präglas av enkelhet. 

 
Patrik Linde (S)
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§ 335        Dnr 2020KS504 

Riktlinje för beräkning av avgiftsutrymme enligt socialtjänstlagen  

  
Kommunfullmäktige fastställde nuvarande Tillämpningsanvisningar till taxa avseende 
insatser för äldre och funktionshindrade i Härryda kommun den 12 december 2016 § 164. 
Anvisningarna behandlar både taxor för avgifter inom hemtjänst och tillämpningen av 
socialtjänstlagens 8 kapitel (om avgifter). Kommunfullmäktige beslutade om nya 
taxebestämmelser avseende avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt andra 
tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten 27 februari 2020, § 30, varvid en del av 
tillämpningsanvisningarna, som rör taxesystemet, överfördes till det nya dokumentet. 
 
I föreliggande ärende om Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme överförs resterande 
tillämpningsanvisningar, som rör inkomst- och förbehållsberäkningen, till ett eget dokument. 
En viss översyn av tillämpningsanvisningarna gentemot lagens bestämmelser har genomförts i 
syfte att revidera och förtydliga anvisningarna. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 26 augusti 2020 § 205. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 23 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme enligt 
socialtjänstlag (2001:453) att gälla från och med 1 januari 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver Tillämpningsanvisningar till taxa avseende insatser för äldre 
och funktionshindrade i Härryda kommun, beslutad 12 december 2016 § 164, som dock 
tillämpas till och med 31 december 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 336        Dnr 2020KS407 

Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg  

  
Förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg beslutade den 7 maj 2020 § 30 
att överlämna till medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige att 
besluta om taxor, taxebestämmelser, m.m. enligt bilaga 1–9. Därefter har 
räddningstjänstförbundet inkommit med ett ärende till kommunen avseende taxor för bl.a. 
tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, samt tillsyn och 
tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE. 
  
Gällande taxor på området fastställdes av kommunfullmäktige 2014. Taxorna har därefter 
justerats årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Den 12 december 2019 § 172 beslutade 
kommunfullmäktige om förlängning till och med den 31 december 2020 av då gällande taxor 
för brandskyddskontroll och tillsyn enligt LSO samt tillsyn och tillståndsprövning enligt LBE. 
  
Vid framtagandet av nu föreslagna taxor har räddningstjänstförbundet använt SKR:s underlag 
och vägledning för konstruktion av LSO- och LBE-taxor samt SKR:s stöd för beräkning av 
handläggningskostnad per timme (självkostnadsberäkning). Samma underlag och metod för 
självkostnadsberäkning har använts för att ta fram handläggningskostnad per timme 
beträffande taxan för brandskyddskontroll. 
  
Föreslagna taxor för åtgärder enligt LSO och LBE har beräknats enligt självkostnadsprincipen 
och omfattar sådana åtgärder där avgiftsfinansiering är möjlig. Handläggningskostnaden per 
timme baseras på det totala avgiftsuttaget för tillsynsverksamheten respektive 
tillståndsprövningen inom räddningstjänstförbundet. Handläggningskostnaden per timme är 
gemensam för tillsyn enligt LSO och LBE samt för tillståndsprövning enligt LBE. Även taxan 
för brandskyddskontroll utgår från självkostnadsprincipen. Vidare har taxan konstruerats efter 
en modell som är vedertagen för brandskyddskontroll och som har tillämpats sedan 2004. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 7 juli 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
 
1. att anta taxa för tillsyn, med stöd av 5 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor, i enlighet med 
bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, 
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2. att anta taxa för tillsyn, med stöd av 27 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, i 
enlighet med bilaga 2 till tjänsteskrivelsen, 
 
3. att anta taxa för tillståndsprövning, med stöd av 27 § lagen om brandfarliga och explosiva 
varor, i enlighet med bilaga 3 till tjänsteskrivelsen, 
 
4. att anta taxa för brandskyddskontroll, med stöd av 3 kap. 6 § lagen om skydd mot olyckor, i 
enlighet med bilaga 4 till tjänsteskrivelsen, 
 
5. att anta taxa för utlämnande av allmän handling hos Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg, i enlighet med bilaga 5 till tjänsteskrivelsen, 
 
6. att anta taxebestämmelserna i enlighet med bilaga 6–7 till tjänsteskrivelsen, 
 
7. att taxorna enligt beslutspunkt 1–4 gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 
31 december 2025, med den justering som sker enligt beslutspunkt 9, 
 
8. att taxa enligt beslutspunkt 5 gäller tillsvidare samt  
 
9. att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för varje avgiftsår ska justera taxorna enligt 
beslutspunkt 1–4 i enlighet med Sveriges kommuner och regioners (SKR) prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen 
publicerar i februari i samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och 
skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år taxebeloppet ska gälla. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 337        Dnr 2020KS58 

Återremitterat ärende: Årsredovisning 2019, verksamheten för allmänna 
vattentjänster  

  
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om årsredovisning 2019 
verksamheten för allmänna vattentjänster till kommunstyrelsen, den 17 september 2020 § 166. 
Anledningen var att skrivfel ska rättas i årsredovisningen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att rätta till skrivfel i 
årsredovisningen i enlighet med återremissen från kommunfullmäktige, samt att säkerställa att 
årsredovisningen är korrekt. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att rätta till skrivfel i årsredovisningen i enlighet 
med återremissen från kommunfullmäktige, samt att säkerställa att årsredovisningen är 
korrekt. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 338        Dnr 2020KS277 

Återremitterat ärende: Riktlinjer för uttag av gatukostnader  

  
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om riktlinjer för uttag av 
gatukostnader till kommunstyrelsen, den 17 september 2020 § 172, detta för att genomföra en 
konsekvensanalys. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
  
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L) 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. 
  
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:18-20:26. 
  
Proposition 
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. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 339        Dnr 2017KS1014 

Återremitterat ärende: Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns 
översiktsplan  

  
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om utvecklingsinriktning för Härryda 
kommuns översiktsplan till kommunstyrelsen, den 17 september 2020 § 172. Detta för att 
genomföra ett första samråd om planförslagets utvecklingsstrategi samt att förslaget behöver 
utvecklas utifrån förutsättningar enligt Trafikverkets utredning "Göteborg-Borås, en del av 
nya stambanor lokaliseringsutredning samrådshandlingar 2020-09-09". 
  
Kommunstyrelsens behandling 
  
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Håkan Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP), 
David Dinsdale (L), Kersti Lagergren (M) och Mikael Johannisson (M) 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 att förvaltningen får i uppdrag att genomföra ett 1:a samråd om 
planförslagets utvecklingsstrategi, i enlighet med återremissen från kommunfullmäktige. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:34-20:42. 
  
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. 
 
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 8 ledamöter röstar Ja, 4 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 15 voteringslista. 
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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. 
 
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson, bilaga 16 skriftlig reservation. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 339 
Ärende: Återremitterat ärende: Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan,  
2017KS1014 
 
Bilaga 15. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Boris Leimar (SD), ersättare   X 
Resultat 8 4 1 
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Bilaga 16 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-09-24 § 339

Skriftlig reservation – Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 

Jag reserverar mig mot att godkänna utvecklingsinriktningen för Härryda kommuns översiktsplan.  

I Boverkets beskrivning hur planprocessen skall gå till vid framtagande av översiktsplan anges tre 
områden som skall beskrivas: 

o Utvecklingsinriktning 
o Mark och vattenanvändning 
o Riksintresse, LIS och andra värden 

Översiktsplanens innehåll och process är primärt  styrd utifrån plan och bygglagen. Efter utarbetande 
av planförslag skall planförslaget ut på samråd. 

I den föreslagna utvecklingsstrategin beskrivs planprocessen för översiktsplan. I dokumentet skrivs 
att vi nu är under steg 1. ”Utarbetande av planförslag- ett samrådsförslag utarbetas fram av 
tjänstepersoner i dialog med politiken”. 

Genom att nu godkänna den föreslagna utvecklingsstrategin så kringgår man medborgarnas 
möjlighet i samråd ta del av en viktig del i planförslaget. 

Genom utvecklingsstrategin är antagen av majoriteten så har kommunen låst in sig hur 
översiktsplanen skall utformas. 
 

Roland Jonsson 
MP Härryda 
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§ 340        Dnr 2020KS444 

Tolkförmedlingen Väst – förslag till budget och verksamhetsplan 2021-
2023  

  
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet levererar även översättningstjänster. Som 
medlem, tillika ägare, av förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Tolkförmedling Väst grundades 2013 och Härryda 
kommun blev medlem 1 januari 2019. Förbundet består idag av 40 medlemmar, VGR samt 39 
kommuner i västra götalandsregionen. Härryda kommuns politiska representation är Maria 
Kornevik Jakobsson samt Siw Hallbert. 
 
Direktionen för Tolkförmedling Väst har godkänt förslag till budget och verksamhetsplan 
2021-2023 och beslutat att förslaget ska sändas till medlemskommunerna för samråd inför 
beslut om budget och verksamhetsplan på direktionsmötet den 27 september. Förbundets 
budgetomslutning för 2021 är 216 000 tkr. Finansiering för förbundets kostnader kommer från 
intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Detta 
innebär en beräknad snitthöjning på 2,6 % för att nå en budget i balans. Härryda kommun 
köpte tjänster av Tolkförmedlingen Väst för ca 1,1 mnkr under år 2019. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 10 juni 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 26 augusti 2020 § 2019 och beslutade att föreslå att 
kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några ytterligare synpunkter på förslag till budget 
och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedlingen Väst. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med välfärdsnämndens förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några ytterligare synpunkter på förslag till budget 
och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedlingen Väst. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 341        Dnr 2019KS844 

Svar på medborgarförslag om solceller på Ekdalaskolan  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 i § 19 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om att installera solceller på Ekdalaskolan. Kommun-fullmäktige uppdrog 
även åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren önskar att solceller (ca 200 
m2) installeras på den sydvästra sidan av taket på Ekdalaskolans hus K. 
 
I dag finns solcellsanläggningar på sju olika fastigheter som förvaltas av Härryda kommun. 
Solcellsanläggningar installeras främst vid nybyggnation eftersom det då finns möjlighet att i 
ett tidigt skede planera för och undersöka om en solcellsanläggning kan installeras. Kostnaden 
för en sådan investering kan inkluderas i projektets budget om solcellsanläggning bedöms 
lönsam. Enligt den beräkningsgrund för byte av tak, som används av fastighetsfunktionen, 
bedöms ett tak ha en livslängd på ca 40 år. Livslängden för en solcellsanläggning är ca 30 år. 
 
Vid byte av tak på befintlig fastighet behöver flera parametrar vägas samman innan beslut 
fattas om installation av solceller. Takets återstående beräknade livslängd avgör hur länge 
anläggningen kan nyttjas innan taket behöver bytas. En bedömning om takets läge är 
gynnsamt för solceller behöver också göras. Det krävs även en utredning och besiktning av 
takkonstruktionens hållfasthet och befintliga elinstallationer i byggnaden innan en 
solcellsanläggning kan installeras. 
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det mest fördelaktigt att göra dessa bedömningar på tak som 
ska bytas inom en snar framtid eftersom takbyte och installation av solceller kan genomföras 
samtidigt. Vad gäller takbyte på Ekdalaskolans hus K ska det enligt plan genomföras om ca 
15 år. 
 
Förvaltningen ser positivt på utvecklingen med fler installerade solcellsanläggningar. När 
fastighetsfunktionen inventerar sina fastigheter bör det framgent tydligare framgå att vid 
genomgång av tak ska även en bedömning göras om installation av solceller är gynnsam. Den 
förtydligade rutinen ska gälla från och med hösten 2020. Kommunens energirådgivare 
genomförde, år 2016, på uppdrag av fastighetsfunktionen en utredning om solenergi vid de 
kommunala byggnaderna. I utredningen framhålls 14 fastigheter som lämpliga för installation 
av solceller. (Se bilaga 2). I utredningen, som är ett viktigt underlag för arbetet, framgår bl. a. 
att Ekdalaskolan bedöms vara en lämplig byggnad. 
 
De investeringsmedel som i dagsläget står till förfogande för att installera 
solcellsanläggningar på befintliga tak är investeringsmedel för energieffektiviseringar. Enligt 
uppdrag i budget 2019 ska dessa investeringsmedel prioriteras för utbyte av oljepannor i 
kommunala byggnader till annan uppvärmningskälla. 
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Förvaltningen bedömer att installation av solcellsanläggning bör prioriteras på byggnader vars 
tak ska bytas inom några år för att uppnå bäst samordningsvinst. Taket på hus K, 
Ekdalaskolan, bör därmed inte prioriteras utan istället ska bedömning om installation av 
solcellsanläggning göras på tak som ska bytas inom en snar framtid. Förvaltningen bedömer 
också att det behövs en utökad investeringsram alternativt en ändrad prioritering för 
energieffektiviseringar för att det ska vara möjligt att börja installera solceller på befintliga 
tak. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 24 augusti 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget om solceller på Ekdalaskolan besvarat med 
hänvisning till skrivelse från sektorn för teknik och förvaltningsstöd daterad den 24 augusti 
2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§342 
Initiativärende om byggherredrivna detaljplaner 
 
Roland Jonsson (MP) initierar ett ärende om utvärdering av byggherredrivna detaljplaner, i 
skrivelse daterad den 23 september 2020. Roland Jonsson vill att de tre byggherredrivna 
detaljplaner som kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen att starta upp och genomföra som 
testpiloter, i beslut den 29 maj 2017 § 177, ska utvärderas. I tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 
2017 redovisar förvaltningen eventuella effekter av att jobba med byggherredrivna 
detaljplaner, och utvärderingen skulle kunna omfatta dessa punkter. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att utvärdera de tre byggherredrivna detaljplaner som ingick i 
pilotprojektet. Utvärdering kan lämpligen omfatta de punkter som förvaltningen redovisade 
som eventuella effekter i sin tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2017. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Roland Jonssons yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera de tre byggherredrivna 
detaljplaner som ingick i pilotprojektet. Utvärdering kan lämpligen omfatta de punkter som 
förvaltningen redovisade som eventuella effekter i sin tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 
2017. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§343 
Förslag på extra kommunstyrelsesammanträde den 5 november 2020 
 
Ordförande Per Vorberg (M) föreslår ett extra sammanträde den 5 november för att 
kommunstyrelsen ska skicka in svar på samråd kring ny järnväg Göteborg-Borås. Svaret ska 
skickas in senast 6 november. Även andra informationsärenden i första hand från sektorn för 
samhällsbyggnad planeras den 5 november. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda den 5 november 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 344        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Marcus Berggren (MP) som ledamot i arbetsgruppen för 
kollektivtrafikfrågor, samt fyllnadsval  

  
Marcus Berggren (MP) avsäger sig i skrivelse daterad den 23 september 2020 uppdraget som 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen entledigar Marcus Berggren (MP) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunstyrelsen utser Kristin Schmitt (MP) till ledamot i arbetsgruppen för 
kollektivtrafikfrågor 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 345        Dnr 2020KS26 

Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020  

  
Kommunstyrelsen delges två inkomna skrivelser om byggnation inom p-husområdet i 
Mölnlycke entré. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 346        Dnr 2020KS372 

Statistiska uppgifter 2020  

  
Kommunstyrelsen delges statistiska uppgifter per den 30 juni 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 347        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsrapport 
per juni 2020  

  
Välfärdsnämnden behandlade ekonomisk månadsuppföljning per juni 2020, den 
26 augusti 2020 § 208 och beslutade att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
rapporten. 
 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 952,6 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 16,9 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört 
med förra prognosen med drygt 3 mnkr. Socialtjänst försämrar sin prognos medan utbildning 
och kultur förbättrar sin. Sektor socialtjänst prognostiserar nu ett överskott om 10,9 mnkr och 
sektor utbildning och kultur ett överskott om 6 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 6 mnkr trots att 
grundskoleverksamhetens prognos, som är negativ om 3 mnkr, kvarstår. Underskottet 
återfinns främst inom särskoleverksamheten. Även kultur och fritid visar ett mindre 
underskott. 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, barn och familj samt 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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§ 348        Dnr 2020KS27 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Protokoll från rådet för idéburna organisationer den 3 september 2020. 
 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor den 25 augusti 2020. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 349        Dnr 2020KS25 

Delgivningar 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Protokoll från Landvetter södra utveckling AB styrelsemöte den 17 juni 2020. 
 Samrådsremiss för ny järnväg Göteborg-Borås, samråd 2. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 350        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 7 september 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 351        Dnr 2020KS1 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 7 september 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 352        Dnr 2020KS35 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning 
över anmälda delegationsbeslut, daterad den 7 september 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 353        Dnr 2020KS9 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 7 september 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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