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Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Bo Ekström (ekonomichef) §§407-411, §§413-420 
Irmana Cukur (administrativ chef samhällsbyggnad) 
Jessica Stenhoff (verksamhetschef vatten och avfall) §§407-411 
Peter Wallentin (verksamhetschef plan och bygglov) §§407-411 
Fredrik Wejrot (verksamhetschef trafik) §§407-411, §§413-419 
Tayman Mashid (enhetschef projektledning trafik) §§407-411 
Kristina Englund (verksamhetschef mark och exploatering) §§407-411 
Karin Dahl (kommunikationschef) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Per Nielsen (vd på AD.Vantage Property Development AB) §408 
Hanna Henningsson (processledare trafik) §411, §413 

Utses att justera Patrik Linde (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-11-12   15:00 

Protokollet omfattar §§407-411, §§413-422
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ÄRENDELISTA 

§ 407 Fastställande av föredragningslistan 
§ 408 Information om Slamby 1:24 
§ 409 Information om översynen av riksintresseanspråk för Landvetter flygplats 
§ 410 Information om utvecklingen i Mölnlycke fabriker 
§ 411 Uppföljning av projektportföljen inom samhällsbyggnad 

§ 413 Tillägg till medfinansieringsavtal med Trafikverket angående planläggningsavtal för 
utbyggnad av gång- och cykelväg längs Eskilsbyvägen 

§ 414 Överföring av verksamhet samt anläggningar till Härryda Vatten och Avfall AB 
§ 415 Överföring av anläggningar till Härryda Energi AB 
§ 416 Uppdrag om trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikslag 

§ 417 Uppdrag om redovisning av föreningslivets lokalbehov och kommunens 
lokalkapacitet 

§ 418 Uppdrag om att införa standardisering av hur dokument dateras, numreras, och 
innehåller information om vem som upprättat dokumentet 

§ 419 Uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet 

§ 420 Val av justerare av kommunstyrelsens protokoll 
§ 421 Initiativärende om anvisningar för vattenmätarplats 
§ 422 Delgivningar 2020 
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§407 
Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
  

 Ärende 8 utgår, Överföring av verksamhet samt anläggningar till Härryda Vatten och 
Avfall AB. Ärendet tas upp på sammanträdet den 19 november. 
 
Nya ärenden 

 12. Uppdrag om att införa standardisering av hur dokument dateras, numreras, och 
innehåller information om vem som upprättat dokumentet. 

 13. Uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet. 

 14. Val av justerare av kommunstyrelsens protokoll. 
 15. Initiativärende om anvisningar för vattenmätarplats. 

 

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

Paragrafen är justerad 
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§408 
Information om Slamby 1:24 
 
Per Nielsen, vd på AD.Vantage Property Development AB, informerar om planerna på 
byggnation i del av Slamby 1:24. Detaljplanen är exploatörsdriven och planeras starta 2021.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§409 
Information om översynen av riksintresseanspråk för Landvetter 
flygplats 
 
Peter Wallentin, verksamhetschef plan och bygglov, informerar om processen kring nytt 
riksintresseanspråk för Landvetter flygplats. Trafikverket håller på att ta fram förslag på nytt 
riksintresse som kommer skickas på remiss i slutet av november 2020. Kommunstyrelsen 
kommer att behandla yttrande över remissen i början av 2021. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§410 
Information om utvecklingen i Mölnlycke fabriker 
 
Förvaltningen informerar om utvecklingen i Mölnlycke fabriker, om avtal och beslut bakåt i 
tiden, samt redogör för ekonomin i utvecklingen av området. Bo Ekström ekonomichef, 
Anders Ohlsson sektorschef samhällsbyggnad, Tayman Mashid enhetschef projektledning, 
och Kristina Englund mark- och exploateringschef, informerar i ärendet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§411 
Uppföljning av projektportföljen inom samhällsbyggnad 
 
Förvaltningen informerar om detaljplaner och pågående projekt inom sektorn för 
samhällsbyggnad. Bland annat redovisas resurssättningen av beslutade projekt 2020-2021, 
bokförda timmar på expolateringsprojekt 2019 och 2020, samt sex projekt som redovisas mer 
ingående: Mölnlyckemotet, Slamby, Företagsparken III, Bocköhalvön, Haga by och 
Aborrtjärnsvägen. 
 
Anders Olsson, sektorschef samhällsbyggnad, Peter Wallentin verksamhetschef plan och 
bygglov, och Kristina Englund mark- och exploateringschef informerar i ärendet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 413        Dnr 2017KS364 

Tillägg till medfinansieringsavtal med Trafikverket angående 
planläggningsavtal för utbyggnad av gång- och cykelväg längs 
Eskilsbyvägen  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2017, § 176 att ingå avtal med Trafikverket gällande 
utbyggnad av gång- och cykelväg längs Eskilsbyvägen. 
Trafikverket har nu inkommit med ett tilläggsavtal till Härryda kommun gällande det 
undertecknade medfinansieringsavtalet för planläggning av gång- och cykelvägen längs 
Eskilsbyvägen genom Björröd. 
 
I det tidigare tecknade medfinansieringsavtalet för planläggningen, tecknat den 8 juni 2017, 
ska kommunen respektive Trafikverket bära hälften av kostnaden var. I avtalet angavs en 
uppskattad kostnad på cirka 1 500 000 kronor för planläggningsprocessen vilket innebär en 
planläggningskostnad för Härryda kommun på 750 000 kronor. 
 
Den nya uppskattade planläggningskostnaden från Trafikverket är cirka 3 500 000 kronor. 
Orsaken till denna ökade kostnad är en ökad konsultkostnad samt ökade interna kostnader mot 
vad som var uppskattat i ursprunglig prognos. 
 
Västra Götalandsregionen tog i oktober 2018 ett beslut om ändrad fördelning av 
planläggningskostnader i cykelpotten i Regional plan för transportinfrastruktur. Ny fördelning 
av planläggningskostnad är nu 70 % för Trafikverket och 30 % för Kommunen. 
 
Härryda kommunen ska i och med kostnadsökningen och den nya kostnadsfördelningen 
uppskattningsvis betala 1 050 000 kronor till Trafikverket (+ max 10 % kan tillkomma enligt 
avtalet). Detta innebär att den tidigare summan som beslutats i kommunstyrelsen om 750 000 
kr för planläggningsprocessen har ökat med 300 000 kr till 1 050 000 kr. 
 
Härryda kommun har år 2018 avsatt 2,8 mnkr för ett täcka medfinansieringen av GC längs 
Eskilsbyvägen. Det innefattar både produktion och planläggningsprocess. Kostnadsökningen 
enligt det nya tilläggsavtalet  beräknas rymmas inom ramen för detta. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 9 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att teckna tilläggsavtal med Trafikverket och uppdrar åt 
samhällsbyggnadschef att underteckna tillägg till medfinansieringsavtalet. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 414        Dnr 2020KS614 

Överföring av verksamhet samt anläggningar till Härryda Vatten och 
Avfall AB  

  
Ärendet utgår och tas upp på sammanträdet den 19 november. 
  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 415        Dnr 2020KS575 

Överföring av anläggningar till Härryda Energi AB  

  
I samband med beslut om budget för 2020–2024, den 17 juni 2019 § 93, uppdrog 
kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att ta fram underlag och fatta nödvändiga beslut så 
att kommunens belysning vad gäller ägande, drift och underhåll förs över till det helägda 
bolaget Härryda Energi AB (HEAB). 
 
Avtal har tecknats mellan Härryda kommun och Härryda Energi AB gällande drift och 
underhåll. Avtalet gäller från och med den 15 september 2020. Detta avtal kommer att ersättas 
med ett nytt uppdragsavtal från och med 2021-01-01. 
 
Härryda kommuns belysningsanläggning ska enligt föreliggande förslag överföras till bolaget 
Härryda Energi AB, per den 1 januari 2021. Överföring av belysnings-anläggningarna till 
HEAB föreslås ske 2021-01-01 baserat på det bokförda värdet per 2020-12-31. Detta värde 
beräknas uppgå till 15 mnkr. Slutlig betalning sker i samband med att slutgiltigt bokfört värde 
fastställts vilket sker i samband med att det bokförda värdet fastställts i kommunens bokslut. 
Härryda kommun kommer att ersätta Härryda Energi för årliga kapitaltjänstkostnader 
gällande belysningsanläggningen. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 oktober 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överlåtelseavtal, tilläggsavtal och uppdragsavtal mellan Härryda 
kommun och Härryda Energi AB. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör och ekonomichef att underteckna avtalen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 416        Dnr 2020KS660 

Uppdrag om trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikslag  

  
Från Per Vorberg (M) föreligger skrivelse daterad den 26 oktober 2020, om uppdrag om 
trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikslag. 
 
I samband med beslut om startbesked för trafikinvesteringar, den 6 februari 2020 §§ 47, 48, 
50 och 51, beslutade kommunstyrelsen att trafikmiljöer ska utvecklas i enlighet med tidigare 
budgetbeslut så att framkomlighet för alla trafikslag skall säkerställas, d.v.s. att fartgupp ej 
byggs och eventuella busshållplatser anordnas så att övrig trafik ej hindras. 
Trafiksäkerhetsseparering mellan olika trafikslag skall eftersträvas med andra lösningar som 
t.ex. staket. 
 
Då kommunstyrelsen ej har fått någon återkoppling kring förvaltningens 
trafiksäkerhetsplanering och arbete på ett övergripande sätt ges nu förvaltningen i uppdrag att 
komma till kommunstyrelsen och presentera vilka styrdokument som används och hur 
uppdraget i tidigare beslut hanteras. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
 
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en 
redovisning av arbetet med trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikslag. Redovisning 
ska ske senast i mars 2021. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en redovisning av arbetet med 
trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikslag. Redovisning ska ske senast i mars 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 

13 / 29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 417        Dnr 2020KS659 

Uppdrag om redovisning av föreningslivets lokalbehov och kommunens 
lokalkapacitet  

  
Från Per Vorberg (M) föreligger skrivelse daterad den 26 oktober 2020, om föreningslivets 
lokalbehov och kommunens lokalkapacitet. 
 
För att underlätta långsiktig planering av tillgång till ytor, hallar och lokaler för idrotts- och 
föreningsliv, föreslås kommunstyrelsen uppdra åt förvaltningen att redovisa idrotts- och 
föreningslivets efterfrågan/behov kopplat till kommunens samlade kapacitet. 
  
Redovisningen ska svara på hur stor efterfrågan och beläggningen är på kommunens ytor, 
hallar och lokaler. Hur många föreningar som är intresserade, vilken lokalkapacitet 
kommunen har och vilka kostnader som finns och uppstår för kommunen. Redovisningen ska 
innehålla information om varje enskild plan, hall och motsvarande, så som kostnader, hyra, 
antal bokningsbara timmar, när den är bokningsbar (dagtid eller kvällstid), beläggningsgrad 
och efterfrågan. 
 
Uppdraget gäller hallar, uteanläggningar och övriga lokaler som hyrs ut till föreningsliv, som 
till exempel kulturhus. En lista på befintliga och planerade ickekommunala ytor, hallar och 
lokaler för idrotts- och föreningsliv som kommunen eller förening kan hyra ska också 
redovisas. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en 
redovisning av kommunens samlade kapacitet och beläggningsgrad och idrotts- och 
föreningslivets behov och önskemål av ytor, hallar och lokaler, samt kommunens kostnader 
och intäkter förenat med ägandet och in- och uthyrning av dessa. Vidare yrkar Per Vorberg 
(M) att uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i mars 2021. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en redovisning av kommunens 
samlade kapacitet och beläggningsgrad och idrotts- och föreningslivets behov och önskemål 
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av ytor, hallar och lokaler, samt kommunens kostnader och intäkter förenat med ägandet och 
in- och uthyrning av dessa. 
 
Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i mars 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 

15 / 29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§418 
Uppdrag om att införa standardisering av hur dokument dateras, 
numreras, och innehåller information om vem som upprättat dokumentet 
 
Per Vorberg (M) initierar, i skrivelse daterad den 4 november 2020 (2020KS693),  uppdrag 
om att införa standardisering av hur dokument dateras, numreras, och innehåller information 
om vem som upprättat dokumentet. 
 
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att införa en 
standardisering för hur alla dokument dateras, till exempel ISO8601, numreras och hur man 
ser vem som upprättat dokumentet. Detta gäller alla dokument inklusive presentationer som 
förvaltningen tar fram och visar. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att införa en standardisering för hur alla dokument 
dateras, till exempel ISO8601, numreras och hur man ser vem som upprättat dokumentet. 
Detta gäller alla dokument inklusive presentationer som förvaltningen tar fram och visar. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 419        Dnr 2020KS686 

Uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet  

  
Från Per Vorberg (M) föreligger skrivelse daterad den 4 november 2020, om uppdrag att ta 
fram förslag på modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet. 
 
I den av kommunfullmäktige antagna (28 mars 2019, § 46) majoritetens strategiska plan för 
åren 2019-2022, liksom i verksamhetsplanen för åren 2020-2022, framgår att kommunen 
kontinuerligt ska pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan utförare än kommunen. 
Inom skolområdet sker detta genom så kallad fristående verksamhet. 
  
I Härryda kommun beräknas verksamhetsbidraget till fristående verksamhet efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med likabehandlingsprincipen. Beslut om bidragsbeloppet fattas av verksamhetschef 
med stöd av den politiskt antagna budgeten enligt välfärdsnämndens delegationsordning. 
Bidragsbeloppet bestäms inför kommande budgetår och för varje enskild huvudman. 
  
När det gäller lokalkostnadsersättningen skiljer ersättningen mellan olika skolor och 
huvudmän, då fristående verksamheter får snittet av bokförda lokalkostnader kommunen har 
för respektive verksamhet. Härryda kommun har generellt låga lokalkostnader per elev, vilket 
huvudsakligen beror på att lokalerna är välanvända, i huvudsak är ett äldre bestånd, har en 
stor underhållsskuld samt att ingen större nybyggnation skett på senare år. Vid jämförelse av 
möjligheterna att bygga nya ändamålsenliga lokaler för kommunen respektive andra utförare 
ser man att kommunen ligger långt över den kostnad som ges till andra utförare. Det ges alltså 
olika förutsättningar där kommunen har en fördel gentemot andra utförare med dagens 
ersättningsmodell. Vid kommunal nyproduktion ökar den genomsnittliga lokalkostnaden per 
elev, eftersom kostnaderna för nybyggda skollokaler är avsevärt högre än för äldre lokaler. 
Men en nybyggd skollokal är flera gånger dyrare per kvadratmeter än en gammal. 
Kommunens låga lokalkostnader i snitt, kan därför innebära svårigheter för andra utförare att 
etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen vilket är en beslutad viljeriktning. 
  
Det är av vikt att kommunen och andra utförare har samma förutsättningar att bygga och 
etablera nya skolor. Därför behöver det arbetas fram en lokalkostnadsersättningsmodell som 
är transparent, förutsägbar och håller över tid oavsett om det är kommunen eller en fristående 
verksamhet som bygger nya skolor. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
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Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en 
modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen skall eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Robert Langholz (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Robert Langholz 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 Robert Langholz yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en modell som ger 
kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma förutsättningar att bygga och 
etablera nya skolor. Modellen skall eftersträva en så likartad hantering som möjligt mellan 
verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-05  

 

Voteringslista: § 419 
Ärende: Uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet,  2020KS686 
 
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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Anders Johansson (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§420 
Val av justerare av kommunstyrelsens protokoll 
 
Från Per Vorberg (M) föreligger skrivelse daterad 4 november 2020 (2020KS694), om att 
kommunstyrelsen föreslås besluta att det alltid ska utses någon från oppositionen till justerare 
av kommunstyrelsens protokoll. Detta för att minimera misstänkliggörandet av att protokoll 
manipuleras vilket delar av oppositionen offentligt gett uttryck för. Det föreslås två alternativ 
till beslut: 
  
Alternativ 1. Kommunstyrelsen beslutar att det alltid ska utses en ledamot eller tjänstgörande 
ersättare från oppositionen till justerare av kommunstyrelsens protokoll. Val av justerare görs 
i början av varje sammanträde. 
  
Alternativ 2. Kommunstyrelsen utser 2:e vice ordförande till ständig justerare av 
kommunstyrelsens protokoll. Om 2:e vice ordförande inte närvarar på sammanträdet ska 
kommunstyrelsen utse annan ledamot eller tjänstgörande ersättare från oppositionen. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Robert Langholz (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) att kommunstyrelsen 
beslutar enligt alternativ 1, samt att följande mening stryks: Detta för att minimera 
misstänkliggörandet av att protokoll manipuleras vilket delar av oppositionen offentligt gett 
uttryck för. 
 
Robert Langholz (S) yrkar även, med instämmande av Patrik Linde (S) och Marie Strid 
(MP), att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att undersöka om det kan synliggöras i 
systemet vilka yrkanden som lagts och hur de lyder. 
 
Martin Tengfjord (SP) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen 
beslutar enligt alternativ 2. 
 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 2, samt att följande 
mening stryks: Detta för att minimera misstänkliggörandet av att protokoll manipuleras vilket 
delar av oppositionen offentligt gett uttryck för. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa proposition på Martin Tengfjords, Robert 
Langholz och Patrik Lindes yrkanden. Därefter kommer han ställa proposition på Robert 
Langholz tilläggsyrkande mot avslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
Efter ställd proposition på Martin Tengfjords, Robert Langholz och Patrik Lindes yrkanden 
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt Martin Tengfjords yrkande. 
 
Votering begäres. 
  
Ordföranden meddelar att Martin Tengfjords yrkande är huvudförslag. 
 
Motförslag 
Efter ställd proposition på Robert Langholz och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat att Patrik Lindes yrkande ska vara motförslag i huvudvoteringen. 
  
Huvudvotering 
Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Martin Tengfjords yrkande röstar 
Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 9 ledamöter 
röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista.  
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Martin Tengfjords yrkande.  
 
Robert Langholz tilläggsyrkande 
Efter ställd proposition på Robert Langholz tilläggsyrkande mot avslag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser 2:e vice ordförande till ständig justerare av kommunstyrelsens 
protokoll. Om 2:e vice ordförande inte närvarar på sammanträdet ska kommunstyrelsen utse 
annan ledamot eller tjänstgörande ersättare från oppositionen. Detta för att minimera 
misstänkliggörandet av att protokoll manipuleras vilket delar av oppositionen offentligt gett 
uttryck för. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att undersöka om det kan synliggöras i systemet 
vilka yrkanden som lagts och hur de lyder. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) 
och Marie Strid (MP), bilaga 3 skriftlig reservation. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-05  

 

Voteringslista: § 420 
Ärende: Val av justerare av kommunstyrelsens protokoll,   
 
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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Anders Johansson (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 3 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-11-05 § 420 

 
 
 
 
Reservation §420 
 
 
 
Socialdemokraterna och miljöpartiet anser att ordförandes alternativ till förslag var bra. Vi strävar alltid efter 
att upprätthålla demokratin genom att söka undvika missförstånd och respektera politiska motståndare. 
 
Därför är det fullständigt oacceptabelt för oss att ställa oss bakom ett beslut där kommunstyrelsens 
ordförande i sin iver att smutskasta oppositionen inte ens i ett beslut där fullständig enighet råder kan hålla 
sig borta från att formulera rena lögner och allvarliga anklagelser mot oss som opposition. 
 
Det är mycket olyckligt att majoritetens ledamöter i ett val mellan två likalydande åtgärder väljer att behålla 
ordförandes konfrontativa lögner och beskyllningar i kommunens officiella dokument som sina egna. 
 
I just dessa dagar, med en farligt polariserande omvärld, borde en kommunstyrelses ordförande i det 
åtminstone historiskt samförståndssökande Härryda kommun inse att den formulering han använt sig av inte 
på något sätt hör hemma i en svensk beslutande församling. 
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar avstånd från och reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att 
peka ut nära hälften av dess ledamöter i allvarliga anklagelser. 
 
Socialdemokraterna 
Patrik Linde 
Robert Langholz 
Ulla-Karin Johansson 
 
Miljöpartiet 
Marie Strid
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§421 
Initiativärende om anvisningar för vattenmätarplats 
 
Mikael Johannison (M) initierar ärende om anvisningar för vattenmätarplats, i skrivelse 
daterad den 4 november 2020 (2020KS697). 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Mikael Johannison (M) yrkar att kommunstyrelsen upphäver ”Anvisningar för 
vattenmätarplats” upprättade i januari 2012 och fastställer att det står fastighetsägare fritt att 
välja placering av vattenmätare och ledningsdragning till denna plats från kommunens 
förbindelsepunkt med enda kravet att vattenmätaren skall vara avläsningsbar och installation 
sker enligt branschstandard. 
 
Robert Langholz (S) yrkar att kommunstyrelsen remitterar förslaget till förvaltningen för ett 
utlåtande av konsekvenserna. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Mikael Johannisons och Robert Langholz yrkanden finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Mikael Johannisons yrkande. 
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Mikael 
Johannisons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Robert Langholz yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 4 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Mikael Johannisons yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen upphäver ”Anvisningar för vattenmätarplats” upprättade i januari 2012 och 
fastställer att det står fastighetsägare fritt att välja placering av vattenmätare och 
ledningsdragning till denna plats från kommunens förbindelsepunkt med enda kravet att 
vattenmätaren skall vara avläsningsbar och installation sker enligt branschstandard. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson 
(S), bilaga 5 skriftlig reservation. 
 

---------------------- 
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Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-05  

 

Voteringslista: § 421 
Ärende: Initiativärende om anvisningar för vattenmätarplats,   
 
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   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Anders Johansson (SD), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-11-05 § 421 

 

 
 
Reservation §421 
 
 
Socialdemokraterna anser att denna fråga borde remitteras till förvaltningen för att ta fram ett utlåtande och 
förklara konsekvenserna av besluten. Att ta beslut utan riktiga underlag är farligt. Det hade varit klädsamt 
om majoriteten hade valt att åtminstone tillse att någon med fackkunnandet hade varit med från 
förvaltningen för att svara på frågor. 
 
 
Socialdemokraterna 
Patrik Linde 
Robert Langholz 
Ulla-Karin Johansson 
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§ 422        Dnr 2020KS25 

Delgivningar 2020  

  
Kommunstyrelsen delges beslut från Göteborgsregionen, den 16 oktober 2020, gällande 
yttrande i samråd 2 Ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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