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Sekreterare   
 Matilda Johansson  

Ordförande   
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Justerande         
 Kersti Lagergren  

    

 BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-09-24 
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-09-25 Datum för anslags 
nedtagande 

2020-10-19 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansli, arkiv 

Underskrift  
Matilda Johansson 

Plats och tid Rådasjön kl. 21:00-21:10 
  
Beslutande ledamöter Per Vorberg (M) (ordförande) 

David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Mikael Johannison (M) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) §§354-356 
Rickard Rosengren (M)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Kristin Arplöw (S)  ersätter Ulla-Karin Johansson (S) 
Marie Strid (MP) §357 ersätter Roland Jonsson (MP) 
Boris Leimar (SD)  ersätter Leo Welter (-) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Bengt Johansson (M) 

Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Marie Strid (MP) §§354-356 
Anders Johansson (SD) 

  
Övriga närvarande Peter Lönn (kommundirektör) 

Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) §§354-356 
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Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) §§354-356 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§354-356 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Karin Dahl (kommunikationschef) §§354-356 

  
Utses att justera Kersti Lagergren 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-09-24   21:10 
  
Protokollet omfattar §§354-357 
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ÄRENDELISTA 

§ 354 Samverkansavtal om folkhälsoinsatser 2021-2024, Härryda kommun och Västra 
hälso- och sjukvårdsnämnden 

§ 355 Yttrande över betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8) 

§ 356 Yttrande över förslag till Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-
2030 

§ 357 Upphandling av byggnadsarbeten 
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§ 354        Dnr 2020KS341 

Samverkansavtal om folkhälsoinsatser 2021-2024, Härryda kommun och 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden  

  
Sedan år 2000 har Härryda kommun tecknat samverkansavtal med Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden avseende lokalt folkhälsoarbete. Nuvarande avtal, som avser perioden 
2017-2020, löper ut den 31 december 2020. 
 
Ett förslag till nytt avtal är framtaget som avser perioden 2021-2024. Avtalet rör samverkan 
mellan Härryda kommun och Västra Götalandsregionens västra hälso- och sjukvårdsnämnd 
och omfattar insatser utifrån årlig plan samt lön och omkostnader för en heltid 
utvecklingsledare folkhälsa. I avtalet regleras åtaganden, organisation samt inriktning för 
samarbete och finansiering. Finansieringen delas mellan kommunen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden enligt 50/50-principen. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 juni 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal om folkhälsoinsatser. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna avtalet. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 355        Dnr 2020KS192 

Yttrande över betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8)  

  
Härryda kommun har från Finansdepartementet fått en inbjudan att senast den 30 september 
2020 lämna synpunkter på betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8). Betänkandet är Kommunutredningens slutbetänkande. 
Kommunutredningens uppdrag bestod i att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas 
kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. I betänkandet lämnas bland 
annat förslag på strukturella åtgärder så som stöd och incitament för strategisk samverkan och 
frivillig sammanläggning av kommuner, färre riktade statsbidrag samt en översyn av det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet. Förslagen syftar till att förbättra den kommunala 
kapaciteten för att möta de välfärdsutmaningar som kommunerna står inför. 
 
Förvaltningen ser positivt på strategisk samverkan mellan kommuner genom befintliga 
samverkansformer. Gällande frivillig sammanläggning av kommuner är förvaltningens 
bedömning dock att sådana processer bör drivas av lokala initiativ snarare än till följd av de 
ekonomiska incitament som föreslås i utredningen. Vidare ifrågasätts huruvida 
kommunsammanläggningar är en adekvat åtgärd för att lösa de välfärdsutmaningar som 
Sveriges kommuner står inför. Förvaltningen delar Kommunutredningens bedömning att färre 
riktade statsbidrag kan väntas bidra till att stärka den kommunala kapaciteten. Förvaltningen 
ser även positivt på förslagen kring stöd till kommunernas digitaliseringsarbete samt 
initierandet av en försöksverksamhet. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 20 augusti 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 20 augusti 2020 från utvecklingsfunktionen som 
eget yttrande till Finansdepartementet. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

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

Paragrafen är justerad 

5 / 7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 356        Dnr 2020KS274 

Yttrande över förslag till Regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götaland 2021-2030  

  
Härryda kommun har fått förslaget till Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-
2030 på remiss från Västra Götalandsregionen. Remissen ska besvaras senast 30 september. 
 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 
utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Förslaget ska efter beslut i regionfullmäktige under 
2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin 
berör frågor som kräver samverkan mellan olika aktörer på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå. 
 
Förvaltningen är positiv till förslaget till regional utvecklingsstrategi. Det finns ett behov av 
att öka samverkan inom de frågor som rör det regionala tillväxtarbetet och omställningen till 
ett hållbart Västra Götaland eftersom ingen enskild aktör har full rådighet över dessa frågor. 
Förslaget på regional utvecklingsstrategi går väl i linje med Härryda kommuns vision och 
politiskt prioriterade mål. Förvaltningen ser det som positivt att näringslivsperspektivet lyfts 
fram tydligt i förslaget. Förvaltningen ser det som nödvändigt att kommunerna är delaktiga i 
arbetet med att konkretisera hur strategins vägledande funktion ska fungera och förtydliga hur 
kommunernas roll, i relation till regionens, ska se ut vid genomförandet av strategin. 
Strategins struktur behöver förenklas för att underlätta spridning, implementering och 
måluppfyllelse. Strategin behöver hantera frågan om biologisk mångfald samtidigt som dessa 
frågor behöver ses i relation till kommunernas bostadsförsörjnings- och utvecklingsuppdrag. 
Kopplingen till redan befintliga regionala kraftsamlingar behöver tydliggöras. 
 
?Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 19 augusti 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat den 19 augusti 2020 från utvecklingsfunktionen som 
eget yttrande till Västra Götalandsregionen. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 357        Dnr 2020KS206 

Upphandling av byggnadsarbeten  

  
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd har arbetat fram ett förfrågningsunderlag och 
genomfört ett anbudsförfarande för upphandling av ramavtal för byggnadsarbeten. Nuvarande 
ramavtal löper ut under oktober 2020, nya ramavtal behöver därför tecknas. Sektorn har för 
avsikt att teckna avtal med fyra (4) leverantörer. 
 
Upphandlingen omfattar ombyggnation och tillbyggnad, samt reparationer och 
underhållsarbete av fastigheter som ägs eller hyrs av Härryda kommun och de kommunala 
bolagen Härryda Vatten och Avfall AB samt Landvetter Södra Utveckling AB. Syftet med 
upphandlingen är att säkra kommunens behov av byggnadsarbeten. 
 
Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade sexton (16) anbud inkommit. 
Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. De fyra (4) förmånligaste 
anbuden har lämnats av Husbyggen Väster AB, Jan Lindgren Bygg AB, Rune Adielsson 
Byggnads AB och Tvåtumfyra Byggnads Aktiebolag. 
 
Från upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 14 september 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt avseende ramavtal för byggnadsarbeten till leverantörerna 
enligt följande rangordning: 1. Rune Adielsson Byggnads AB, 2. Tvåtumfyra Byggnads 
Aktiebolag, 3. Jan Lindgren Bygg AB och 4. Husbyggen Väster AB. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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