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Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Jessica Stenhoff (verksamhetschef vatten och avfall) §§370-380 
Kristina Englund (mark- och exploateringschef) §§372-376 
Amanda Brown Stjärnå (ordförande i nämnden för överförmyndare i 
samverkan) §368 
Ing-Marie Rydén Höök (ledamot i i nämnden för överförmyndare i 
samverkan) §368 
Sofia Alkvist (enhetschef överförmyndare i samverkan) §368 
Hanna Henningsson (utredare trafik) §370 
Fredrik Wejrot (verksamhetschef trafik) §§367-371 
Tayman Mashid (enhetschef projektledning trafik) §371 
Matilda Svenning (stadsarkitekt) §§372-376 
Emma Nevander (kommunekolog) §§373-381 
Helena Lundqvist (budgetcontroller) §§381-384 
Andreas Martinsson (sektorsekonom) §§381-384 
Helena Hatheyer (redovisningschef) §§381-396 
Cecilia Lundvall (sektorsekonom) §§381-384 

  
Utses att justera Robert Langholz 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-10-29   15:00 
  
Protokollet omfattar §§367-405 
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ÄRENDELISTA 

§ 367 Fastställande av föredragningslistan 
§ 368 Nämnden för överförmyndare i samverkan - Uppsiktsplikt 
§ 369 Information om Pixbo innebandyklubb och Wallenstam arena 
§ 370 Information om remissvar i samråd 2 gällande ny järnväg Göteborg-Borås 
§ 371 Information om projektet dagvattenpark i Mölnlycke 
§ 372 Uppdrag att ta fram strukturplan för Mölnlycke centrumkärna 
§ 373 Antagande av detaljplan för Prästgärde 1:69, Hotell i Härryda 
§ 374 Planbesked Bårekulla 1:3 
§ 375 Förvärv av fastigheten Bårekulla 1:48 
§ 376 Markanvisningsavtal samt planuppdrag för Kindbogården 1:60, P-hus i Mölnlycke 
§ 377 Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 
§ 378 Taxa för avfall och slam 2021 
§ 379 Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2021 

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

§ 381 Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Hårssjön – Rambo mosse i 
Härryda kommun och Mölndals stad 

§ 382 Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2020 
§ 383 Delårsrapport – verksamhetsberättelse inklusive prognos 2020 
§ 384 Kommunstyrelsens budget- och verksamhetsplan 2021-2023 (2025) 
§ 385 Uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad badplats 
§ 386 Särskild satsning på digitalisering för år 2020 
§ 387 Begäran om startbesked för inköp av nya coreswitchar till kommunens datahall 
§ 388 Begäran om startbesked för inköp av en hydraulisk ogräsborste 

§ 389 Uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att tydliggöra att konstnärlig utsmyckning 
ska hanteras, finansieras och följas upp av kommunstyrelsen 

§ 390 Inrättande av en tillfällig beredning för demokratifrågor 
§ 391 Avtalsbaserad samverkan av familjerätt i Härryda, Mölndal och Partille 
§ 392 Tillfälligt avsteg från villkor vid nyttjande av allmän plats avseende uteserveringar 
§ 393 Förslag till ny borgenspolicy 
§ 394 Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Löpande granskning 2019” 
§ 395 Redovisning av medborgarförslag oktober 2020 
§ 396 Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen 
§ 397 Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020 
§ 398 Delgivning av protokoll från råd 2020 
§ 399 Delgivningar 2020 
§ 400 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020 
§ 401 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
§ 402 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020 
§ 403 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2020 
§ 404 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, 
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Personal, Ekonomi och upphandling 2020 
§ 405 Initiativärende om ordningsvakter 
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§367 
Fastställande av föredragningslistan 
 

 Ärende 3 Information om Pixbo innebandyklubb och Wallenstam arena, utgår på 
grund av förhinder.  

 Nytt ärende om ordningsvakter tas upp som ärende 39. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§368 
Nämnden för överförmyndare i samverkan - Uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att presidiet och berörda tjänstemän deltar på kommunstyrelsens 
sammanträde, redogör för hur nämnden genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från 
kommunstyrelsen. 
 
Amanda Brown Stjärnå ordförande i nämnden för överförmyndare i samverkan, Ing-Marie 
Rydén Höök ledamot och representant från Härryda kommun, och Sofia Alkvist enhetschef 
informerar om aktuella frågor, ekonomi, samt hur nämnden i övrigt genomför uppdraget 
enligt reglemente. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§369 
Information om Pixbo innebandyklubb och Wallenstam arena 
 
Ärendet utgår. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 370        Dnr 2020KS196 

Information om remissvar i samråd 2 gällande ny järnväg Göteborg-
Borås  

  
Hanna Henningsson, utredare trafik, informerar om förslag på remissvar i samråd 2 gällande 
ny järnväg Göteborg-Borås samt inhämtar synpunkter från kommunstyrelsen. Beslut om 
remissvar behandlas på kommunstyrelsen den 5 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

8 / 68



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§371 
Information om projektet dagvattenpark i Mölnlycke 
 
Tayman Mashid, enhetschef projektledning trafik, ger en lägesrapport om Mölnlycke 
dagvattenpark. Arbetet med dagvattendammarna avbeställdes i juni 2020 efter att 
felprojektering rörande stabiliteten upptäcktes, förvaltningen informerar nu om läget efter 
avbeställningen. Förvaltningen kommer försöka förlänga vattendomen och utreda alternativ 
för dagvattendammarna. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 372        Dnr 2020KS530 

Uppdrag att ta fram strukturplan för Mölnlycke centrumkärna  

  
I samband med beslut om budget/plan 2019–2023 den 18 juni 2018 § 119, beslutade 
kommunfullmäktige att förvaltningen tillsammans med politiken ska ta fram en inriktning 
samt beskrivningar hur nästa steg i utvecklingen av Mölnlycke centrum ska tas. Detta som ett 
led i arbetet med stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum. I uppdraget beskrivs att det är 
dags för politiken att fundera över nästa steg i utvecklingen av Mölnlycke och de olika 
faktorer som kommer att påverka framtiden. Kommunstyrelsen beslutade den 24 september 
2020 § 329 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till markanvisningstal för del av 
Kindbogården 1:60 och uppdraget kommer att beaktas i kommande arbete med strukturplanen 
för Mölnlycke centrumkärna. 
 
Som nästa steg i utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar föreslår förvaltningen att en så 
kallad strukturplan arbetas fram för Mölnlycke centrumkärna, i samverkan med de större 
fastighetsägarna i centrum. Syftet med en strukturplan är att få ett bra beslutsunderlag för 
kommande planering, genom att ta ett helhetsgrepp över utveckling och förtätning av 
Mölnlycke centrumkärna. Konkreta förslag ska tas fram för nya byggnaders placering och 
skala, utformning och åtgärder i den offentliga miljön, gemensamma parkeringslösningar och 
nödvändiga infrastrukturåtgärder m.m. 
 
För arbetet gäller mål och strategier för Mölnlycke centrums utveckling, antagna av 
kommunfullmäktige den 30 januari 2020 § 4, redovisade i rapporten ”Vi möts i Mölnlycke – 
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum”. 
 
Föreslagen strukturplanen ska vara konkret, visuell och genomförandeinriktad med 
tillhörande kalkyl och förslag på etapputbyggnad. Strukturplanen ska tas fram i en gemensam 
process med befintliga fastighetsägare med exploateringsintresse på egen mark. Det är också 
viktigt med politisk förankring under arbetets gång. Avsikten är att skapa gemensam samsyn 
om den ekonomiska genomförbarheten innan en formell planprocess startas. Det övergripande 
målet är att Mölnlycke centrum ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och livskraftigt 
centrum, som lockar till möten – en småstad med puls. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 14 september 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
David Dinsdale (L) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M), Kersti Lagergren (M) och 
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Martin Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram strukturplan 
för Mölnlycke centrumkärna, enligt föreliggande förslag. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Robert Langholz (S) i 
första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att utreda vilket 
område som utgör centrumkärnan i Mölnlycke, och i andra hand att kommunstyrelsen avslår 
David Dinsdales yrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strukturplan enligt 
föreliggande förslag. 
 
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 David Dinsdales yrkande och Patrik 
Lindes andrahandsyrkande. 
 
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, 4 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 1 voteringslista. 
 
David Dinsdales och Patrik Lindes yrkanden 
Efter ställd proposition på David Dinsdales och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla David Dinsdales yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller David 
Dinsdales yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja, 4 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 2 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla David Dinsdales yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram strukturplan för Mölnlycke 
centrumkärna, enligt föreliggande förslag. 
 

---------------------- 
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Paragrafen är justerad 
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2020-10-22  

 

Voteringslista: § 372 
Ärende: Uppdrag att ta fram strukturplan för Mölnlycke centrumkärna,  2020KS530 
 
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   
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 2. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
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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§ 373        Dnr 2012KS592 

Antagande av detaljplan för Prästgärde 1:69, Hotell i Härryda  

  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Prästgärde 1:69 i Härryda. Uppdraget 
om att upprätta detaljplan beslutades av kommunstyrelsen den 5 februari 2018 § 48. Förslaget 
är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2012. 
 
Planområdet är beläget i Härryda tätort, mer specifikt på nordsidan av Mölndalsåns dalgång i 
sluttningen upp mot Härskogen intill Härryda kyrka. Inom planområdet finns en befintlig 
hotellverksamhet som sedan 2012 bedrivs utifrån beslut om tillfälligt bygglov. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra tillfällig vistelse, så som hotell, vandrarhem, pensionat 
eller liknande, samt kontor och industri inom planområdet. Vidare är syftet att möjliggöra en 
utökad byggrätt för utveckling av befintlig verksamhet. För att en expansion av verksamheten 
ska vara möjligt säljer kommunen cirka 300 kvadratmeter kommunalägd mark som övergår 
till privat ägo. 
 
Förslaget innebär att huvudbyggnad kan uppföras i upp till tre våningar beroende på 
utformning med en total byggnadsarea om cirka 660 kvm inklusive komplementbyggnad, som 
till exempel cykelförråd, miljöhus för källsortering eller liknande. Genomförandet av 
detaljplanen medför inte ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
Detaljplanen har tagits fram genom ett standardförfarande vilket innebär att förslaget är 
förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, att det inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse samt att det inte antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen kan därmed antas av kommunstyrelsen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 10 september 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar detaljplan för Prästgärde 1:69, Hotell i Härryda, Härryda kommun 
enligt föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 374        Dnr 2020KS289 

Planbesked Bårekulla 1:3  

  
Sökande inkom den 2 april 2020 med begäran om planbesked. Begäran avser möjligheten att 
bebygga området med ett äldreboende med ca 60 boendeplatser samt 30-40 lägenheter för 
trygghetsboende. Fastigheten är belägen i den västra delen av Landvetter, direkt norr om 
riksväg 40, väster om Hälsans hus i Grönhult. Fastighetsägaren har givit fullmakt till företaget 
Altura att ansöka om planbesked. 
 
Den del av fastighet Bårekulla 1:3 som planansökan avser utgörs idag av obebyggd skogs- 
och jordbruksmark. Fastigheten ligger strax utanför Landvetters utvecklingsområde och i 
utkanten av sammanhållen bebyggelse enligt ÖP2012. Området berörs av naturvärdesklass 2 
och av hänsynsnivå 2 och 4 (naturvårdsplanen) vilket innebär restriktioner gentemot 
exploatering. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att planbesked för Bårekulla 1:3 ska avslås. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad ser positiv på tillskapandet av olika boendeformer i Landvetter 
tätort men gör bedömningen att ansökan om planbesked för Bårekulla 1:3 inte kan beviljas. 
Bedömningen grundas på att området inhyser höga naturvärden samt dess placering i utkanten 
av Landvetter och närheten till riksväg 40. Föreslagen markanvändning ställer krav på god 
tillgänglighet till offentlig service samt bra boendemiljöer. Sektorn ser svårigheter att tillskapa 
dessa värden inom det aktuella området med hänsyn till fastighetens placering. Avsaknaden 
av gena stråk till centrum samt svårigheter att skapa goda boendemiljöer med de höga 
bullernivåerna ses som en brist för den aktuella målgruppen som planansökan avser. Sektorn 
ser värdet av att placera boenden för äldre på mer centrala platser i Landvetter i samband med 
den stora utveckling som tätorten står inför. Förutom tillgängligheten och de höga 
bullernivåerna ses naturvärdena så pass höga inom området så att ett anspråkstagande av 
marken inte kan anses motiverat. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 1 september 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Kersti Lagergren (M), Martin Tengfjord (SP) 
och David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Bårekulla 
1:3, att detaljplanen ska genomföras som exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda kommuns 
modell, att exploatören meddelas att kommunen har för avsikt att införa valfrihetssystem 
enligt lagen om valfrihet (LOV) inom äldreboende, samt att arbetet med detaljplanen kan 
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påbörjas 2021. 
  
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Ronny Sjöberg (C), Roland Jonsson (MP) och 
Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen avslår begäran om planbesked för Bårekulla 1:3 
enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900). 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 3 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Bårekulla 1:3. 
  
Detaljplanen ska genomföras som exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda kommuns 
modell. Exploatören meddelas att kommunen har för avsikt att införa valfrihetssystem enligt 
lagen om valfrihet (LOV) inom äldreboende.  
  
Arbetet med detaljplanen kan påbörjas 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 374 
Ärende: Planbesked Bårekulla 1:3,  2020KS289 
 
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  
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 375        Dnr 2020KS526 

Förvärv av fastigheten Bårekulla 1:48  

  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt avseende förvärv av 
fastigheten Bårekulla 1:48. Fastigheten består av 64,4 hektar obebyggd skogsmark. 
Köpeskillingen för fastigheten är 15 800 000 kronor. Fastigheten är belägen inom område 
utpekat som framtida utbyggnadsområde i översiktsplan 2012 samt inom planområdet för 
fördjupad översiktsplan för Landvetter södra. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 31 augusti 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt mellan Sven Åke Andersson och Härryda 
kommun enligt föreliggande förslag, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt 
samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna 
köpekontraktet, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt mellan Sven Åke Andersson och Härryda 
kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna 
köpekontraktet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 376        Dnr 2020KS501 

Markanvisningsavtal samt planuppdrag för Kindbogården 1:60, P-hus i 
Mölnlycke  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 24 september 2020 § 329 att uppdra åt förvaltningen att 
upprätta förslag till markanvisningsavtal med Melltorps Fastighets AB och Magnus Månsson 
Fastigheter AB för del av Kindbogården 1:60. 
  
Melltorps Fastighet AB och Magnus Månsson Fastigheter AB har önskat byta motpart till 
MAMA Mölnlycke 1 AB som är ett dotterbolag till MAMA Management AB som i sin tur 
ägs till 60 % av Magnus Månsson Fastigheter AB och 40 % av Melltorps Fastighets AB. 
  
Syftet med markanvisningsavtalet är att specificera vilket markområde som berörs, ange de 
förutsättningar och villkor som gäller för markanvisningen samt tydliggöra vilka villkor 
kommunen kommer ställa på MAMA Mölnlycke 1 AB i kommande marköverlåtelse. 
  
Markanvisningsavtalet innehåller följande villkor: 
·         Markanvisningen är giltig i 24 månader. 
·         Köpeskillingen ska vara marknadsmässig. 
·         Befintliga antalet parkeringar inom och vid p-huset ska även fortsättningsvis upplåtas 
till kommunen. 
·         Upplåtelsen av bostäderna ska ske genom hyresrätt, bostadsrätt och om möjligt 
äganderätt. 
  
MAMA Mölnlycke 1 AB ska under dessa 24 månader driva detaljplanearbete i enlighet med 
kommunens riktlinjer om exploatörsdriven detaljplan samt genomföra en medborgardialog i 
enlighet med bilaga 3 till avtalet. 
  
MAMA Mölnlycke 1 AB ska erlägga en årlig avgift om 330 000 kr för rätten till 
markanvisningen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 12 oktober 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Martin Tengfjord (SP) och Mikael Johannison 
(M) att kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal och uppdrar åt 
samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna avtalet, samt att 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta detaljplan för del av Kindbogården 
1:60 i enlighet med kommunens riktlinjer om exploatörsdriven detaljplan. 
 
David Dinsdale (L) yrkar att kommunstyrelsen avslår förslaget till markanvisningsavtal. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Boris Leimar (SD), Roland Jonsson (MP) och 
Robert Langholz (S) att fullmäktige ska avslå markansvisningsavtalet. 
 
Kersti Lagergren (M) yrkar med instämmande av Mikels Johannison (M) att avtalets bilagor 
kompletteras med datum på bilagorna, bilaga nr, samt signatur på bilaga 3. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på om kommunfullmäktige 
eller kommunstyrelsen ska avgöra ärendet. Om kommunstyrelsen beslutar att 
kommunstyrelsen ska avgöra ärendet, kommer ordföranden ställa proposition på Per Vorbergs 
yrkande och David Dinsdales yrkande. Beslutar kommunstyrelsen att bifalla Per Vorbergs 
yrkande kommer ordföranden därefter ställa proposition på Kersti Lagergrens tilläggsyrkande 
mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Avgörande i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 
Efter ställd proposition på om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska avgöra ärendet 
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att kommunstyrelsen ska avgöra ärendet. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att 
kommunstyrelsen ska avgöra ärendet röstar Ja. Den som bifaller att kommunfullmäktige ska 
avgöra ärendet röstar Nej. Voteringen utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. 
Bilaga 4 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat att kommunstyrelsen ska avgöra ärendet. 
 
Per Vorbergs och David Dinsdales yrkanden 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och David Dinsdales 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 David Dinsdales yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 7 ledamöter röstar Ja och 6 röstar Nej. Bilaga 5 voteringslista. 
  

20 / 68



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 
Kersti Lagergrens tilläggsyrkande 
Efter ställd proposition på Kersti Lagergrens yrkande och avslag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal och uppdrar åt 
samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna avtalet. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta detaljplan för del av Kindbogården 
1:60 i enlighet med kommunens riktlinjer om exploatörsdriven detaljplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avtalets bilagor kompletteras med datum på bilagorna, bilaga 
nr, samt signatur på bilaga 3. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Lanhgolz (S) och Kristin Arplöw (S), 
skriftlig reservation bilaga 6. 
 
Mot beslutet reserverar sig även Roland Jonsson (MP), skriftlig reservation bilaga 7.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-10-22  

 

Voteringslista: § 376 
Ärende: Markanvisningsavtal samt planuppdrag för Kindbogården 1:60, P-hus i Mölnlycke,  
2020KS501 
 
Bilaga 4. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
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 

Bilaga 5. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande  X  
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
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 6 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-10-22 § 376

Skriftlig reservation – Markanvisningsavtal samt planuppdrag för Kindbogården 1:60 i Mölnlycke, 
p-huset 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.  

Utöver detta så tar man frågor i fel ordning. Majoriteten borde inse vikten av att göra klart 
strukturplanen för Mölnlycke innan man förhastar sig in i beslut som kommer att komplicera detta 
arbete.  

VI anser att detta är en fråga av större vikt och av principiell beskaffenhet. Med denna motivering 
anser vi att denna typ av beslut borde fattas av ett fullmäktige och inte stanna i kommunstyrelsen. 
Det som gör att denna fråga är av sådan art är naturligtvis placeringen av huset samt vikten av en 
trevlig välkomnande entré till Mölnlycke.   

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 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-10-22 § 376

Skriftlig reservation – Markanvisningsavtal samt planuppdrag för Kindbogården 1:60 i Mölnlycke, 
p-huset i Mölnlycke 

Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna markanvisningsavtalet och att ge förvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan och att inte markanvisningsavtalet lyfts till kommunfullmäktige för 
beslut 

I majoritetens tidigare budget angavs att utvecklingen för Mölnlycke centrala delar att ”Förvaltningen 
får i uppdrag att tillsammans med politiker tar fram en inriktning där vi beslutar om vilken väg vi skall 
gå och hur vi tar nästa steg med tex arkitekttävling eller parallella uppdrag , och då gärna med 
arkitekter med lokalkännedom” 

Genom att ge en leverantör ensamrätt till markanvisning så frångår man ovanstående riktlinjer och 
även majoritetens ståndpunkt att allt kan konkurrensutsättas. 

 

Roland Jonsson 
MP Härryda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 377        Dnr 2020KS512 

Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner 
till 2030  

  
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan 
och avfallsföreskrifter. Den kommunala avfallsplanen med tillhörande avfallsföreskrifter styrs 
av EU:s avfallsdirektiv, miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter och förordningar. 
Avfallsplanen ska innehålla mål för långsiktig planering samt förebyggande och hantering av 
avfall inom kommunen. 
 
Härryda kommun har idag en gällande avfallsplan som antogs av kommunfullmäktige den 19 
september 2011, § 101. Denna avfallsplan gäller fram till 2020. Därmed har 
göteborgsregionens 13 medlemskommuner gemensamt, på samma sätt som med den gällande 
planen, arbetat fram en ny avfallsplan som ska ta vid. Den 3 april 2020 antogs 
”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” av 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse. I beslutet rekommenderar GR:s förbundsstyrelse 
medlemskommunerna att anta den regionala avfallsplanen som sin egen. 
 
Avfallsplanen med tillhörande avfallsföreskrifter har ställts ut under perioden 1 juli–15 
september 2019. Ett regiongemensamt remisseminarium anordnades på GR i juni 2019. Det 
nu föreliggande förslaget till regional avfallsplan är justerat efter inkomna synpunkter. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 3 september 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030” att gälla från och med 1 januari 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 378        Dnr 2020KS513 

Taxa för avfall och slam 2021  

  
Avfallsverksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt taxa. Nuvarande 
taxa för avfall och slam fastställdes av kommunfullmäktige den 12 december 2019 § 176 och 
gäller från den 1 januari 2020. I takt med att verksamhetens kostnader förändras, behöver 
taxan anpassas i samma omfattning. 
  
För att kunna möta upp indexhöjningar samt en förbränningsskatt med 
100 kr/ton föreslås en ny taxa för år 2021 med en generell höjning av sophämtningsavgiften 
med 7 % på den fasta avgiften. Viktavgiften och avgift för extratjänster samt avgiften för 
hämtning av avloppsslam från enskilda anläggningar förblir oförändrade enligt föreliggande 
förslag. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 3 september 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer taxa för avfall och slam 2021 att gälla från och med 1 januari 
2021 enligt föreliggande förslag. 
  
Kommunfullmäktige upphäver taxa för avfall och slam 2020, beslutad den 12 december 2019 
§ 176, som dock tillämpas till och med 31 december 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 379        Dnr 2020KS514 

Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2021  

  
Nuvarande taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 
fastställdes av kommunfullmäktige den 12 december 2019 § 175 och gäller från den 1 januari 
2020. 
 
Taxan bygger på självkostnadsprincipen och kostnadstäckningen ska vara 100 %. Sektorn 
föreslår att de fasta och rörliga brukningsavgifterna höjs med 6 % från och med 1 januari 
2021. 
 
Härryda kommuns VA-verksamhet står inför stora och kostsamma investeringar under de 
närmaste åren. Förutom ett helt nytt vattenverk och överföringsledningar mellan Hindås och 
Landvetter planeras även överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda. Ett flertal 
stora investeringar krävs vidare för att öka kapaciteten i det befintliga ledningsnätet för att 
klara VA-försörjningen till såväl nya detaljplaner som till områden som behöver anslutas till 
kommunalt VA. Kapitalkostnader för dessa investeringar kommer på sikt att orsaka kraftiga 
höjningar på brukningstaxan. En översyn har gjorts av anläggningsavgifterna och 
reduktionsreglerna på dessa som finns inarbetade i VA-taxan. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 11 september 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2021 att gälla från och med 1 januari 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2020, beslutad 12 december 2019 § 175, som dock tillämpas till och med 31 
december 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 380        Dnr 2020KS58 

Återremitterat ärende: Årsredovisning 2019, verksamheten för allmänna 
vattentjänster  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2020 § 166 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att rätta till skrivfel i årsredovisningen. Kommunstyrelsen beslutade den 
24 september 2020 § 337 att uppdra åt förvaltningen att rätta till skrivfel i årsredovisningen i 
enlighet med återremissen från kommunfullmäktige, samt att säkerställa att årsredovisningen 
är korrekt. 
 
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, och har i enlighet med 
uppdrag från kommunstyrelsen rättat skrivfel samt säkerställt att årsredovisningen är korrekt. 
Fastställd redovisning ska finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Årsredovisningen kommer 
att finnas på kommunens hemsida. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 30 september 2020. 
 

Beslut 

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

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

Paragrafen är justerad 
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§ 381        Dnr 2015KS252 

Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Hårssjön – Rambo 
mosse i Härryda kommun och Mölndals stad  

  
Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut om bildande av naturreservat Hårssjön- Rambo 
mosse med föreskrifter och avgränsning samt förslag till skötselplan för naturreservatet. 
Länsstyrelsen har gett Härryda kommun möjligheten att yttra sig över förslaget. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 17 september 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Mikael Johannison (M) yrkar med instämmande av Martin Tengfjord (SP), Grim Pedersen 
(M), Per Vorberg (M), Ronny Sjöberg (C) och David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen 
beslutar att skicka följande yttrande över förslag till bildande av naturreservat Hårssjön–
Rambo mosse i Härryda kommun och Mölndals stad: Härryda kommun avstyrker bildandet 
av ett naturreservat och anser att markägarna har kompetens att fortsatt hålla området i gott 
skick i kontinuitet med hur det idag sköts. 
  
Robert Langholz (S) yrkar med instämmande av Kristin Arplöw (S) att kommunstyrelsen 
antar yttrandet av den 17 september 2020 från sektorn för samhällsbyggnad som sitt eget 
yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Hårssjön – Rambo mosse i Härryda 
kommun och Mölndals stad. 
  
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:20-19:39. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Mikael Johannissons och Robert Langholz yrkanden finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Mikael Johannissons yrkande. 
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Mikael 
Johannissons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Robert Langholz yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 8 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Mikael Johannissons yrkande. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka följande yttrande över förslag till bildande av 
naturreservat Hårssjön –Rambo mosse i Härryda kommun och Mölndals stad: 
 
Härryda kommun avstyrker bildandet av ett naturreservat och anser att markägarna har 
kompetens att fortsatt hålla området i gott skick i kontinuitet med hur det idag sköts. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz 
(S), skriftlig reservation bilaga 9. Mot beslutet reserverar sig även Roland Jonsson (MP) 
skriftlig reservation bilaga 10. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-10-22  

 

Voteringslista: § 381 
Ärende: Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Hårssjön – Rambo mosse i 
Härryda kommun och Mölndals stad,  2015KS252 
 
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   
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 9 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-10-22 § 381

Skriftlig reservation – Yttrande över förslag till bildande av naturreservat Hårssjön – Rambo mosse 
i Härryda kommun och Mölndal stad 

Vi socialdemokrater är starkt kritiska till hela hanteringen av detta ärende.  

Dels så har dialogen med Länsstyrelsen skett utan insyn från varken oppositionen eller medborgare. 
Möten med direktiv till förvaltningen har hållits utanför kommunstyrelsens mötesordning. Detta ser 
vi som mycket allvarligt. Detta är ett hot mot demokratin. Beslut skall fattas i beslutsfattande möten 
och inte i godtyckliga samtal.  

Vi är dessutom starkt kritiska till majoritetens ovilja till att låta de höga naturvärden som finns på 
kommunens mark ingå i naturreservatet. Majoriteten i kommunstyrelsen valde att svara att 
kommunen inte vill se något naturreservat. Vi socialdemokrater delar inte alls den åsikten. Vi anser 
att ett naturreservat är helt rätt ordning för att bevara naturvärdena i området.  

 
Patrik Linde (S)
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Bilaga 10 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-10-22 § 381

Skriftlig reservation – Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Hårssjön – Rambo 
mosse i Härryda kommun och Mölndals stad 

Jag reserverar mig mot beslutet att majoriteten avslog förvaltningens förslag till yttrande till 
Länsstyrelsen och besluta att Härryda Kommun inte vill inrätta ett Naturreservat. 

Roland Jonsson 
MP Härryda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
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2020-10-22 
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§ 382        Dnr 2020KS40 

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2020  

  
Kommunallagen anger att kommuner ska upprätta minst ett delårsbokslut under löpande 
redovisningsår. Härryda kommun framställer delårsbokslut per den 31 augusti. I samband 
med delårsbokslutet görs även prognos för helåret. 
 
Delårsbokslutet redovisar ett stort positivt resultat på 234,4 mnkr, vilket är i linje med vad 
som kan förväntas utifrån prognosen för året. 
 
Det ekonomiska resultatet för Härryda kommun är prognostiserat till 226,8 mnkr, vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse med 172,6 mnkr. I prognosen ingår vinster från 
slutredovisningar av exploateringsprojekt samt exploateringsbidrag med sammanlagt 44 
mnkr. Tillskott från regering och riksdag avseende extra tillfälliga välfärdsmiljarder och 
statsbidrag uppgår till 88 mnkr. Den sammanlagda prognosen för skatter, bidrag och 
utjämning beräknas därmed till 60,2 mnkr bättre än budget. 
 
Kommunfullmäktige beviljade, den 15 juli 2020, ett utökat investeringsutrymme med 100 
mnkr till 500 mnkr. Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 436 mnkr, vilket innebär att 
prognosen ligger inom kommunfullmäktiges godkända maxnivå. 
 
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande 
fyraårsperioder och målen förväntas uppnås. Prognostiserat resultat uppgår till 10,8 procent av 
verksamhetens nettokostnad för år 2020 vilket är högre än målsättningen 2,5 procent. Trots ett 
svagt resultat 2018 nås målen sett över en fyraårsperiod tack vare relativt höga resultat övriga 
år. Det finansiella målet "soliditeten ökar med en procentenhet per år" beräknas uppnås både 
under 2020 och för fyraårsperioden. Tack vare det goda resultatet ökar soliditeten med 2 
procentenheter och beräknas till 33 procent för år 2020. Av de fyra verksamhetsmålen 
förväntas ett uppnås och tre delvis. Den sammanfattande bedömningen av måluppfyllelse för 
god ekonomisk hushållning är att den uppfylls delvis. 
  
Kommunen följer antagen finanspolicy. Nyupplåning har gjorts med 200 mnkr till 900 mnkr. 
 
Den verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag har sammanställts med kommunens bokslut 
och koncernredovisning ingår i delårsbokslutet. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 20 september 
2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per den 31 augusti 2020. 
 
Kommunfullmäktige noterar helårsprognos för år 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 383        Dnr 2020KS41 

Delårsrapport – verksamhetsberättelse inklusive prognos 2020  

  
Nettokostnaden för kommunstyrelsen uppgår till 170,5 mnkr, vilket avviker positivt med 58 
mnkr jämfört mot budget. I ovanstående ingår slutredovisningar av exploateringsprojekt för 
bland annat Björkås, Björkelid och Stenhuggeriet om totalt 16,5 mnkr samt 
exploateringsbidrag från Wallenstam om 27,1 mnkr. Exklusive slutredovisningar och 
exploateringsbidrag är nämndens budgetavvikelse 14,4 mnkr. 
 
Samhällsbyggnads prognos, exklusive bidrag och exploateringar, uppgår till 11,4 mnkr och 
hälften av överskottet kan härledas till ökade intäkter för taxor och avgifter inom plan- och 
bygglov. Investeringsvolymen är lägre än budgeterat och därför prognostiseras också ett 
överskott av kapitaltjänstkostnader. Den avgiftsfinansierade verksamhetens överskott 
förklaras främst av att en långdragen tvist utfallit till VA-kollektivets fördel. Teknik och 
förvaltningsstöd prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr vilket främst beror på ett större 
underskott inom måltidsverksamheten, till följd av lägre intäkter än budgeterat, och IT-
funktionen. IT-funktionen underskott förklaras av högre licenskostnader än budgeterat. Dessa 
är delvis är av engångskaraktär.  
 
Till följd av vakanta tjänster och att det kommunövergripande anslaget för 
kompetensutveckling inte kommer användas fullt ut visar kommunledningen ett överskott. 
 
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
måltid och IT. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga verksamheter, men då 
nämndens sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen bedömningen att inga ytterligare 
åtgärder behöver fastställas av styrelsen. 
 
I ” Verksamhetsberättelse och prognos -delår 2020” redovisas prognoser, avvikelser och 
vidtagna åtgärder. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 september 
2020. 
 

Beslut 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 384        Dnr 2020KS43 

Kommunstyrelsens budget- och verksamhetsplan 2021-2023 (2025)  

  
Kommunfullmäktige fattade den 15 juni 2020 §117 beslut om budget/plan 2021-2023 
avseende drift och 2021-2025 avseende investeringar och exploateringar. Anslagen 
fastställdes på nämndsnivå. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om driftbudget 2021-2023 på 
verksamhetsnivå samt verksamhetsplan för 2021-2023. Investeringar och exploateringar 
fastställs på projektnivå för åren 2021-2025. 
 
Kommunstyrelsen uppdrog den 24 september § 328 åt förvaltningen att utarbeta förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2021, samt perioden 2022-2025 utifrån dokumentet 
Kommunstyrelsens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar 
samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige enligt ovan. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 september 
2020, samt förslag till verksamhetsplan reviderad den 21 oktober 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet gällande kommunstyrelsens 
budget- och verksamhetsplan 2021-2023 (2025) till sammanträdet den 19 november 2020. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet gällande kommunstyrelsens budget- och 
verksamhetsplan 2021-2023 (2025) till sammanträdet den 19 november 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 385        Dnr 2020KS596 

Uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad badplats  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 i § 119 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
påbörja arbete med att bygga minst en tillgänglighetsanpassad badplats i kommunen. Under 
våren 2019 har en utredning om lämplig plats för tillgänglighetsanpassad badplats i Härryda 
kommun genomförts. Utredningen har utgått från Boverkets föreskrifter om tillgängliga 
platser och undersökte förutsättningarna på följande kommunala badplatser i kommunen; 
Hästeviken i Mölnlycke, Frökens Udde i Mölnlycke, Sjöholmen i Landvetter, Västra Nedsjön 
i Hindås, Rammsjön i Rävlanda samt Gingsjön i Hällingsjö. 
 
Utredningen fastställer badplatsernas olika förutsättningar och kostnad för 
tillgänglighetsanpassning. Investeringskostnad för tillgänglighetsanpassning är ca 150- 615 
tkr. Driftkostnaden beräknas, utöver eventuell kapitalkostnad, till ca 5 tkr per år där det finns 
behov att sätta upp portabel tillgänglighetsanpassad WC. Dessutom tillkommer 
kapitaltjänstkostnad. 
 
När ärendet behandlades i kommunfullmäktige den 20 augusti 2020 i § 136 beslutades att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att hantera frågan om byggnation av 
tillgänglighetsanpassad badplats i framtida budgetarbete och att föreliggande uppdrag är 
avslutat. 
 
Utifrån nuvarande ekonomiska läge där förvaltningen prognostiserar ett väsentligt överskott 
på ca 200 mnkr gör förvaltningen bedömningen att det kan vara möjligt att köpa in utrustning 
för en tillgänglighetsanpassad badplats under innevarande år. Finansiering sker då genom ett 
överskridande av driftbudgeten för servicefunktionen, sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
Indikativ kostnadsuppskattning för att anlägga ramp vid Sjöholmen i Landvetter är 615 tkr. 
 
Förvaltningen överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om en tillgänglighetsanpassad 
badplats skall anläggas under år 2020, samt placering och finansiering. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg yrkar med instämmande av Ronny Sjöberg (C), Martin Tengfjord (SP), Kersti 
Lagergren (M), David Dinsdale (L), Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) att 
kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att tillgänglighetsanpassa Sjöholmens badplats i 
Landvetter. Det ska finansieras genom ett överskridande av driftbudgeten för 
servicefunktionen, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, vilket finansieras inom ramen för 
prognostiserat överskott. 
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Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att tillgänglighetsanpassa Sjöholmens badplats i 
Landvetter. Det ska finansieras genom ett överskridande av driftbudgeten för 
servicefunktionen, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, vilket finansieras inom ramen för 
prognostiserat överskott. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 386        Dnr 2020KS595 

Särskild satsning på digitalisering för år 2020  

  
Under perioden oktober-december 2020 har ett ekonomiskt utrymme uppstått som möjliggör 
extra satsning på digitalisering för att öka utvecklings- och förändringstakten i förvaltningen. 
 
Målet med satsningarna är att bygga förutsättningar för framtidens digitala service med 
medborgaren i fokus. Genom dessa insatser skapas också förutsättning för en ökad 
effektivisering av förvaltningens interna processer. Kommundirektören har efter avstämning i 
förvaltningens ledningsgrupp beslutat om att genomföra insatserna, ärendet delges nu 
kommunstyrelsen som en information. 
 
Kostnaderna är beräknade till 2,5 mnkr och berör följande satsningar: RPA, medborgarapp, 
livechatt, IOT-sensorer, interaktiva skärmar, integrationsplattform, och utrustning för 
distansmöten. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 2 oktober 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 387        Dnr 2020KS537 

Begäran om startbesked för inköp av nya coreswitchar till kommunens 
datahall  

  
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. IT-infrastruktur pekades ut som ett sådant 
projekt. 
  
Kommunens coreswitchar är en del av den centrala IT-infrastrukturen och är placerade i 
kommunens datahall. Dessa switchar tillhandahåller nödvändiga funktioner för att 
datakommunikationen inom och ut från kommunen nätverk ska fungera. Switcharna är nu 
uttjänta och behöver tas ur drift och ersättas. Förvaltningen bedömer att nya coreswitchar 
behövs för att kunna upprätthålla en säker drift. 
 
Från sektorn för teknik- och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 17 september 
2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för inköp av nya coreswitchar till kommunens datahall. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 388        Dnr 2020KS318 

Begäran om startbesked för inköp av en hydraulisk ogräsborste  

  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska få startbesked innan de kan 
genomföras. Investering för maskiner och fordon pekades ut som ett sådant projekt. 
 
I dag utförs ogräsborttagning manuellt. Att ersätta den manuella ogräsbekämpningen med en 
hydraulisk ogräsborste skulle öka effektiviteten och samtidigt förbättra arbetsmiljön för 
personalen när de utför sitt jobb i trafikmiljö. 
 
Förvaltningen bedömer att både effektivitet och arbetsmiljö för medarbetarna förbättras med 
investeringen. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 17 september 
2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för inköp av en hydraulisk ogräsborste. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 389        Dnr 2020KS586 

Uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att tydliggöra att konstnärlig 
utsmyckning ska hanteras, finansieras och följas upp av 
kommunstyrelsen  

  
Från Per Vorberg (M) föreligger skrivelse, daterad den 30 september 2020, om uppdrag 
gällande konstnärlig utsmyckning. Konstnärlig utsmyckning är ofta förknippat med 
kommunstyrelsens ansvarområde samhällsbyggnad, så som fastighet, trafik, vatten och el. 
Hanteringen av konstnärlig utsmyckning bör därför skötas av kommunstyrelsen, men 
ansvarsfördelningen är idag otydlig och det är även otydligt hur konstnärlig utsmyckning 
hanteras och finansieras. Kommunstyrelsen föreslås därför uppdra åt förvaltningen att ta fram 
beslutsunderlag för att tydliggöra att hantering, finansiering, beslut och uppföljning av 
konstnärlig utsmyckning hanteras av kommunstyrelsen. 
 
I budget 2019, som kommunfullmäktige antog den 18 juni 2018 § 119, gavs förvaltningen i 
uppdrag att utarbeta en inriktning och policy kring hur den konstnärliga utsmyckningen ska 
hanteras och fungera utifrån ett medborgarperspektiv. Detta mot bakgrund av att det är viktigt 
med inflytande, öppenhet och transparens när det gäller offentlig konst, samt att det är oklart 
vilka kostnader som belastar vilken sektor och vilken budget. Uppdraget har ännu inte 
redovisats och kommunstyrelsen ska säkerställa att uppdraget genomförs. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen 
uppdrar åt förvaltningen att ta fram beslutsunderlag för att tydliggöra att hantering, 
finansiering, beslut och uppföljning av konstnärlig utsmyckning hanteras av 
kommunstyrelsen. Vidare yrkar Per Vorberg (M) med instämmande av David Dinsdale (L) att 
kommunstyrelsen noterar att uppdraget i budget 2019 gällande inriktning och policy kring 
konstnärlig utsmyckning kvarstår.   
 
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Roland Jonssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.  
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
Per Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 12 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej. Bilaga 11 voteringslista.  
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Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram beslutsunderlag för att tydliggöra att 
hantering, finansiering, beslut och uppföljning av konstnärlig utsmyckning hanteras av 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen noterar att uppdraget i budget 2019 gällande inriktning och policy kring 
konstnärlig utsmyckning kvarstår.   
 
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-10-22  

 

Voteringslista: § 389 
Ärende: Uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att tydliggöra att konstnärlig utsmyckning 
ska hanteras, finansieras och följas upp av kommunstyrelsen,  2020KS586 
 
Bilaga 11. 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   
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 12 1 0 
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§ 390        Dnr 2020KS591 

Inrättande av en tillfällig beredning för demokratifrågor  

  
Från Roger Nordman (M), kommunfullmäktiges ordförande, föreligger skrivelse daterad den 
5 oktober 2020 om inrättande av tillfällig beredning för demokratifrågor. 
 
Kommunfullmäktige inrättade den 19 oktober 2015 en tillfällig demokratiberedning för att 
genomföra en översyn av styrmodell och politisk organisation. Den 16 oktober 2017 i § 159 
fastställde kommunfullmäktige en ny politisk organisation och styrmodell enligt förslag från 
demokratiberedningen. Den nya organisationen började gälla från och med januari 2019. 
 
Demokratiberedningen rekommenderade kommunfullmäktige att följa upp den politiska 
organisationen under mandatperioden inför kommande mandatperiod. Kommun-fullmäktiges 
presidium föreslår nu att en tillfällig beredning för demokratifrågor inrättas. Kostnaden ska 
rymmas inom ramen för den politiska organisationen. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från kommunfullmäktiges 
ordförande, att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en 
tillfällig beredning för demokratifrågor för att genomföra en utvärdering av den politiska 
organisationen som beslutades i kommunfullmäktige 16 oktober 2017 § 159, samt att 
genomföra en översyn av nu gällande arvodesreglemente. 
 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar 
att kostnaden för beredningen inte ryms inom ramen för den politiska organisationen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Per Vorbergs yrkande i 
enlighet med förslaget från kommunfullmäktiges ordförande. Därefter kommer ordföranden 
ställa proposition på Per Vorbegs tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
  
Propositioner 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande, i enlighet med förslag från 
kommunfullmäktiges ordförande, finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
yrkandet.  
 

48 / 68



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Efter ställd proposition på Per Vorbergs tilläggsyrkande mot avslag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
  
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig beredning för demokratifrågor för att 
genomföra en utvärdering av den politiska organisationen som beslutades i 
kommunfullmäktige 16 oktober 2017 § 159, samt att genomföra en översyn av nu gällande 
arvodesreglemente. 
 
Kommunfullmäktige noterar att kostnaden för beredningen inte ryms inom ramen för den 
politiska organisationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 391        Dnr 2020KS366 

Avtalsbaserad samverkan av familjerätt i Härryda, Mölndal och Partille  

  
Den 1 juli 2018 infördes en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i 9 kap. 37 § 
kommunallagen (2017:725), KL. Socialtjänstens område har identifierats som ett område där 
avtalssamverkan kan vara ett sätt att underlätta, effektivisera och öka kvaliteten. Skäl för 
avtalssamverkan kan till exempel vara behovet av att klara kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling, att säkerställa tillgången till specialistkompetens, att bibehålla och 
utveckla kommunal service inom ramen för knappa resurser, men också att minska 
sårbarheten. 
 
Mot denna bakgrund har Partille kommun tillsammans med Härryda kommun och 
Mölndals stad undersökt möjligheten att skapa en samverkansorganisation 
kring respektive kommuners familjerättsverksamhet och funnit detta lämpligt. 
Kommunfullmäktige föreslås därför att tillstyrka en avtalsbaserad samverkan avseende 
familjerättens verksamhet. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 18 augusti 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 23 september 2020 § 233. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner avtalssamverkan avseende familjerätten inom 
socialtjänsten med Mölndals stad och Partille kommun. Kommunfullmäktige uppdrar åt 
välfärdsnämnden att för detta ändamål ingå samverkansavtal med Mölndals stad och 
Partille kommun under förutsättning att avtal kan träffas med båda kommunerna. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 392        Dnr 2020KS617 

Tillfälligt avsteg från villkor vid nyttjande av allmän plats avseende 
uteserveringar  

  
I Härryda kommun finns villkor för nyttjande av allmän plats antagna av kommunfullmäktige 
19 april 2010 i § 80. Där regleras bland annat villkor för uteserveringar enligt följande: 
  

 Skyltar i reklamsyfte får ej stå utanför eller inne på uteserveringen (undantag är 
matsedel direkt på avgränsning) 

 Tillståndshavare är skyldig att ansvara för bortplockning av papper och annat avfall 
som härrör från den upplåtna platsen 

 Uteserveringen skall vara tillgänglig för personer med rullstol eller rollator 
 Uteservering är enbart tillåtet mellan 1 april – 31 oktober 

 
Det är polismyndigheten som prövar ansökan om tillstånd för uteserveringar och fattar beslut 
efter yttrande från kommunen. 
 
Den aktuella situationen till följd av konsekvenserna av spridning av coronasmitta/covid-19 
skapar extraordinära omständigheter i samhället. Uteserveringen är en viktig del av 
verksamheten för företagare då den ger möjlighet till fler sittande gäster. Den bidrar till 
minskad trängsel och smittspridning i samhället och ger företagaren möjlighet till bättre 
lönsamhet under en svår tid. Uteserveringar bidrar också till att stadskärnan känns attraktiv 
och bjuder in invånarna till att uppehålla sig i centrum även vintertid. 
 
Många kommuner i regionen har nu valt att tillåta uteserveringar under vintern samt att inte ta 
ut någon avgift för upplåtelsen. 
 
Det bedöms angeläget att skapa möjligheter även i Härryda kommun att hålla uteserveringar 
öppna under det kommande vinterhalvåret. Detta kan göras genom ett tillfälligt avsteg från 
villkoren för uteserveringar. Det är därefter upp till varje företag att söka de tillstånd från 
andra myndigheter som krävs för att hålla uteserveringarna öppna. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 12 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ett tillfälligt avsteg görs vad gäller villkoren för 
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uteserveringar i Härryda kommun på så sätt att uteserveringar kan tillåtas under tidsperioden 1 
november 2020 - 31 mars 2021. Ingen upplåtelseavgift tas ut under perioden. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 393        Dnr 2020KS511 

Förslag till ny borgenspolicy  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2020 § 238 i ärende gällande ansökan om kommunal 
borgen (dnr 2019KS796) att uppdra åt förvaltningen att lämna förslag till ny borgens-policy. I 
samma ärende uppdrogs även åt förvaltningen att lämna förslag till avtal om 
borgensförbindelse med föreningen Pixbo tennisklubb, vilket godkändes av 
kommunfullmäktige den 17 september 2020 § 171. 
 
En policy är en avsiktsförklaring i syfte att fungera vägledande inom ett visst sakområde och 
ska spegla kommunens intentioner. 
 
Gällande borgenspolicy fastställdes av kommunfullmäktige den 22 maj 2017 § 96. I det nya 
förslaget har befintlig policy reviderats och uppdaterats med riktlinjer för hantering av 
tecknande av kommunal borgen för organisationer utan kommunalt ägande och inflytande, 
vilket företrädesvis gäller föreningar och andra organisationer som bedriver verksamhet som 
främjar kommunens invånare. 
 
Jämfört med befintlig policy innebär det nya förslaget att föreningar i större utsträckning kan 
beviljas kommunal borgen. Policyn beskriver även de begränsningar som finns vad avser 
bland annat omfattning och ändamål. Varje nytt borgensåtagande ska föregås av en 
bedömning av den risk som åtagandet medför. Kommunfullmäktige beslutar även 
fortsättningsvis i varje enskilt borgensärende. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 15 september 
2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 
borgenspolicy enligt föreliggande förslag, samt att kommunfullmäktige upphäver 
borgenspolicy antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2017 § 96. 
 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår förslag till 
ny borgenspolicy. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.  
  

53 / 68



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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 8 ledamöter röstar Ja, 4 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 12 
voteringslista.  
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
  
Kommunfullmäktige antar Borgenspolicy enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver borgenspolicy antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 
2017 § 96. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Kristin Arplöw (S) och Robert Langholz (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 393 
Ärende: Förslag till ny borgenspolicy,  2020KS511 
 
Bilaga 12. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
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 

55 / 68



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 394        Dnr 2020KS184 

Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Löpande granskning 2019”  

  
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av kommunens revisorer i Härryda kommun 2019 
genomfört en löpande granskning av intern kontroll.  Syftet med rapporten är att ge 
kommunens revisorer underlag för bedömning av kommunens redovisning och interna 
kontroll. 
 
Sammanfattningsvis är revisionens bedömning att det inom den interna kontrollen finns vissa 
områden där förbättringar kan ske. Förvaltningen delar i viss mån revisionens bedömningar. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 21 september 
2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar förvaltningens yttrande och godkänner de av förvaltningen 
redovisade åtgärderna. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 395        Dnr 2020KS524 

Redovisning av medborgarförslag oktober 2020  

  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över kommunstyrelsens beslut gällande nio 
medborgarförslag. Fem medborgarförslag avslogs, tre besvarades och ett är under beredning. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 september 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 396        Dnr 2020KS78 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen  

  
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och syftar 
bland annat till att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt 
dennes rätt till skydd av personuppgifter. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet. 
Kommunstyrelsen är därtill personuppgiftsansvarig för gemensamma behandlingar som följer 
av kommunstyrelsens samordningsansvar. 
  
En personuppgiftsincident är en händelse som kan ha negativ inverkan på skyddet för 
uppgifter som omfattas av sekretess och enskildas integritet eller tillgängligheten till 
personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, gått 
förlorade, ändrats eller röjts till någon obehörig. Det spelar ingen roll om det har skett 
oavsiktligt eller med avsikt, i båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 
  
Enligt Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter framgår att alla 
personuppgiftsincidenter ska rapporteras skyndsamt. Det gäller även om incidenten hunnit bli 
åtgärdad. Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de 
registrerade ska den anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar efter att den har upptäckts. 
Alla personuppgiftsincidenter dokumenteras och anmäls till personuppgiftsansvarig nämnd, 
även de som inte anmäls till Datainspektionen. 
  
Personuppgiftsincidenter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet anmäls till nämnden 
två gånger per år (april och oktober) och redovisas i förteckningen ”anmälan av 
personuppgiftsincidenter”. 
  
Fem personuppgiftsincidenter har anmälts inom kommunstyrelsens verksamhet under 
tidsperioden 31 mars 2020 – 21 september 2020. Incidenterna rör obehörig åtkomst till 
personuppgifter i system samt felaktig hantering av e-post. Incidenterna och vidtagna åtgärder 
hanteras enligt ovan nämnda rutin. Förvaltningen ser löpande över vilka förbättringsåtgärder 
som behöver vidtas på sikt. En del i detta arbete är att öka kunskapen hos kommunens 
verksamheter om GDPR samt om vad en personuppgiftsincident är. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 21 september 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 397        Dnr 2020KS26 

Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Inkommen skrivelse samt svar gällande synpunkter kring P-skiva på parkering i 
Mölnlycke centrum. 

 Inkommen skrivelse angående tidslinje för VA Långens 1:101 med flera, samt 
undersökning av vattenkvalitet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 398        Dnr 2020KS27 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Kommunstyrelsen delges protokoll från brottsförebyggande rådet den 15 september 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 399        Dnr 2020KS25 

Delgivningar 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Delårsrapport augusti 2020 Gryaab AB. 
 Delårsredovisning 2020 Samordningsförbundet insjöriket. 
 Cykelplan för Göteborgsregionen. 
 Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbunden 2019, från regionfullmäktige 22 

september 2020 § 136. 
 Beslut om förlängning av överenskommelse för samverkan vid utskrivinng från sluten 

hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen, från 
regionfullmäktige 22 september 2020 § 141. 

 Yttrande över regionutvecklingsstrategi för Västra Götaland - RUS 2030, från 
Göteborgsregionen. 

 Beslut om uppdatering gällande samverkansavtalet för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan 2019/2020- 2022/2023, från Göteborgsregionen. 

 Budget och verksamhetsplan 2021-2023 Tolkförmedling Väst. 
 Delårsrapport 2020 samt revisorernas bedömning, Tolkförmedling Väst. 
 Bilder från stråksamverkansmöte GBG-Borås 2 oktober 2020. 
 Västra Götalandsregionens yttrande över samråd 2 ny järnväg Göteborg-Borås. 
 Kommunrevisionens granskning av projektstyrning av byggnationen av 

överföringsledningar för dricksspillvatten mellan Landvetter-Hindås. 
 Kommunrevisionens granskning av intern kontroll i löneprocessen. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 400        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 6 oktober 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 401        Dnr 2020KS1 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020  

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

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 402        Dnr 2020KS35 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020  

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

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 403        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 1 oktober 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 404        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 8 oktober 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§405 
Initiativärende om ordningsvakter 
 
Boris Leimar (SD) initierar ett ärende om ordningsvakter. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Boris Leimar (SD) yrkar 
- att förvaltningen ges i uppdrag att omedelbart, inom befintligt upphandlat avtal, utökar 
verksamheten med inköpt bevakningstjänst för att uppnå tryggare miljöer och minskad 
skadegörelse. 
- att 3 Mnkr avsätts för denna verksamhet under innevarande år, finasieras genom minskat 
resultat och minskad skadegörelse innevarande räkenskapsår 2020 
- att 10 Mnkr ytterligare avsätts för trygghetsskapande åtgärder i VPN för 2021 eller tills 
dessa andra trygghetsskapande åtgärder är på plats enligt BRÅs uppdragslista. 
 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen avslår Boris Leimars yrkanden. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Boris Leimar yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår Boris Leimars yrkanden gällande ordningsvakter. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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