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Härryda kommun 
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§ 441 Avgift för utlämnande av allmän handling 

§ 442 Samtycke till partsbyte i samverkansavtal med Göteborgs Stad samt reviderad 
delegationsordning 

§ 443 Dokumenthanteringsplan för handlingar inom kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kommunledning och utvecklingsfunktionen 

§ 444 Partistöd 2021 
§ 445 Svar på motion angående Landvetter Södra Utveckling AB 
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§ 447 Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020 
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§ 450 Avsiktsförklaring med Pixbo Wallenstam IBK gällande köp av Wallenstam Arena 
§ 451 Delgivning av protokoll från råd 2020 
§ 452 Delgivningar 2020 
§ 453 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020 
§ 454 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
§ 455 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020 
§ 456 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2020 
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§ 457 Initiativärende om information, diskussion och klargörande om Mölnlycke fabriker 
och eventuella brister i planeringen för att uppnå bra integration 

§ 458 Begäran om startbesked för utbyggnad av kvarstående delar av Landvetter centrum 
kvarter 2 och 3 

§ 459 Begäran om startbesked för Gärdesområdet plankostnader samt gång – och cykelväg 
Wendelsvägen 

§ 460 Begäran om startbesked för gång- och cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda 
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§423 
Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
 
Ärende 13 flyttas ner på föredragningslistan och behandlas som ärende 29. 
 
Nya ärenden 

 11. Begäran om genomföra underhållsåtgärder på belysningsanläggningar 
 35. Initiativärende om information, diskussion och klargörande om Mölnlycke fabriker 

och eventuella brister i planeringen för att uppnå bra integration 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§424 
Information om Pixbo innebandyklubb och Wallenstam arena 
 
Lennart Winqvist, Pernilla Karlberg, Kristina Landgren Carestam, Mehregan Redjamand och 
Mats Romell informerar om föreningen Pixbo Wallenstam innebandy och deras vision med 
den nya Wallenstam Arena. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§425 
Information om åtgärdsvalsstudie Metrobuss och om förslag till yttrande 
från Härryda kommun 
 
Hanna Henningsson, utredare trafik, informerar om åtgärdsvalsstudie Metrobuss samt om 
förslag till yttrande som kommunstyrelsen behandlar senare på samma sammanträde, § 429.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 426        Dnr 2020KS43 

Behandling av bordlagt ärende: 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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet den 22 oktober 2020 § 384, till dagens 
sammanträde.  
 
Vision, Sacorådet och Lärararförbundet har kommit in med synpunkter. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet har kommit in med särskilda yttranden. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yttranden 
Patrik Linde (S) meddelar att socialdemokraterna vill lämna särskilt yttrande till protokollet. 
 
Peter Arvidsson (SD) meddelar att han avstår från att delta i beslutet om verksamhetsplan och 
budget samt att han vill lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden medger inte att särskilt yttrande samt protokollsanteckning biläggs protokollet. 
Ordföranden meddelar att han kommer att fråga kommunstyrelsen om vad som ska biläggas 
protokollet. 
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L), Håkan Eriksson (KD), 
Kersti Lagergren (M) och Martin Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen fastställer 
verksamhetsplan för 2021-2023, driftbudget per verksamhetsnivå 2021-2023 samt investering 
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och exploateringsbudget på projektnivå avseende åren 2021-2025. 
 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) med instämmande av David Dinsdale (L), Håkan Eriksson 
(KD), Kersti Lagergren (M) och Martin Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen noterar att 
Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för budgetförslaget, samt att 
kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige verksamhetsplan för 2021-2023. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för 2021-2023, 
driftbudget per verksamhetsnivå 2021-2023 samt investering och exploateringsbudget på 
projektnivå avseende åren 2021-2025, med ändringar som framgår i särskilt yttrande från 
Miljöpartiet, bilaga 1. 
 
Patrik Linde (S) yrkar i första hand på att deras särskilda yttrande antecknas till protokollet, i 
andra hand på att ordföranden antar skrivelsen som en protokollsanteckning, i tredje hand 
avslag på Per Vorbergs yrkande. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att han får lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Per Vorberg (M) yrkar avslag på Patrik Lindes yrkande om att deras särskilda yttrande 
antecknas till protokollet samt på Patrik Lindes yrkande om att anta skrivelsen som en 
protokollsanteckning. Vidare yrkar Per Vorberg avslag på Peter Arvidssons yrkande om att 
lämna protokollsanteckning. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs, Roland 
Jonssons och Patrik Lindes yrkanden om verksamhetsplan. 
 
Därefter kommer han ställa proposition på Patrik Lindes, Peter Arvidssons och Per Vorbergs 
yrkanden om protokollsanteckning. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
  
Propositioner 
 
Yrkanden om verksamhetsplan 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs, Roland Jonssons, och Patrik Lindes yrkanden finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Votering begäres. Ordföranden meddelar att Per Vorbergs förslag är huvudförslag. 
 
Motförslag 
Efter ställd proposition på Roland Jonssons och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
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kommunstyrelsen beslutat att Patrik Lindes yrkande utses till motförslag i huvudvoteringen. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att Patrik 
Lindes yrkande utses till motförslag röstar Ja. Den som bifaller att Roland Jonssons 
yrkande utses till motförslag röstar Nej. Voteringen utfaller så att 3 ledamöter röstar Ja, 1 
röstar Nej och 8 avstår. Bilaga 2 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således utsett Patrik Lindes yrkande till motförslag i huvudvoteringen. 
  
Huvudvotering 
Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs yrkande röstar Ja. 
Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 8 ledamöter 
röstar Ja, 3 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 3 voteringslista.  
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.  
  
Patrik Lindes yrkande om att anteckna särskilt yttrande till protokollet 
Efter ställd proposition på Patrik Lindes yrkande om att deras särskilda yttrande antecknas till 
protokollet och avslag, finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att avslå Patrik 
Lindes yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som avslår Patrik Lindes 
yrkande röstar Ja, den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 
8 röstar Ja, 4 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 4 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå Patrik Lindes yrkande. 
 
Patrik Lindes yrkande om protokollsanteckning  
Efter ställd proposition på Patrik Lindes yrkande om protokollsanteckning och avslag, finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att avslå Patrik Lindes yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som avslår Patrik Lindes 
yrkande röstar Ja, den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 
8 röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 5 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå Patrik Lindes yrkande. 
  
Peter Arvidssons yrkande om protokollsanteckning  
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons yrkande om protokollsanteckning och avslag, 
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att avslå Peter Arvidssons yrkande. 
 
Votering begäres. 
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Följande voteringsproposition godkännes. Den som avslår Peter Arvidssons yrkande röstar Ja, 
den som bifaller Peter Arvidssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 8 röstar Ja och 
5 röstar Nej. Bilaga 38 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå Peter Arvidssons yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för 2021-2023, driftbudget per 
verksamhetsnivå 2021-2023 samt investering och exploateringsbudget på projektnivå 
avseende åren 2021-2025. 
  
Kommunstyrelsen noterar att Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för 
budgetförslaget. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige verksamhetsplan för 2021-2023. 
 
Kommunstyrelsen avslår Patrik Lindes yrkande om att anteckna särskilt yttrande till 
protokollet.  
 
Kommunstyrelsen avslår Patrik Lindes yrkande om att lämna en protokollsanteckning.  
 
Kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons yrkande om att lämna en protokollsanteckning. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), bilaga 6 skriftlig reservation, Robert Langholz 
(S) bilaga 7 skriftlig reservation och Ulla-Karin Johansson (S) bilaga 8 skriftlig reservation. 
 
Mot beslutet om protokollsanteckning reserverar sig Peter Arvidsson (SD), bilaga 9, skriftlig 
reservation. 
 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet om verksamhetsplan och budget.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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Särskilt yttrande till Kommunstyrelsen 2020-11-19, Verksamhetsplan 
2021-2023 

Inledande förklaring till Miljöpartiet de Gröna i Härrydas kompletteringar till verksamhetsplanen 
Under målen för god ekonomisk hushållning. 1.3 står det tydligt att tydligt att målen inte bara är 
ekonomiska siffror. Miljöpartiet tycker det är bra att det står:  
” Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar 

ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och 

ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet.”  

Det är dock konstigt att man inte använt den mest vedertagna definitionen av hållbarhets begreppet 

som är:  

 ” En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 

Under punkten näringsliv saknas koppling till Agenda 2030 

Mänskligheten står inför en enorm utmaning när vi på bara några år behöver fasa ut världens fossila 
energianvändning. Forskningen pekar entydigt på lägets allvar, och det är den politiska viljan snarare 
än den tekniska utvecklingen som bromsar omställningen. Härryda kommun har sin inriktning när det 
gäller att skapa ett hållbart samhälle uttryckt i Strategisk plan Agenda 2030. För att de mål, som 
uttrycks i denna plan ska kunna förverkligas krävs i Verksamhetsplanen 2021-2023 förtydliganden. 
Inriktningen är klar; ”Härryda kommun ska enligt Strategisk plan 2019-2022 bidra till en hållbar 
utveckling i regionen genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030.” För att 
kunna på ett reellt plan förverkliga denna ambition krävs en handlingsplan, som tydliggör vad 
kommunen måste göra utifrån dagens klimatnödläge, där man kan se vilka konkreta insatser som 
planeras och vilken effekt de förväntas ge, detta för att möjliggöra en tydlig uppföljning. I förslaget 
till Verksamhetsplan under 1.4.4, Näringsliv, finns formuleringen: ”Arbetet ska bedrivas systematiskt, 
med tydlig plan, konkreta och uppföljningsbara mål och aktiviteter”. Motsvarande formulering bör 
skrivas in i kapitlet 1.4.5, Agenda 2030. Deltagandet i satsningen satsningen Kommunernas 20 
miljölöften och kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" måste ingå i den 
handlingsplan, som beskriver både åtgärder och hur uppföljning ska ske. I Årsplan för 
Välfärdsnämnden måste Agenda 2030-arbetet ingå som en del, när det gäller de delar, som ligger 
under nämndens ansvar. 

I Strategisk plan Agenda 2030 uttrycks vikten av ungas delaktighet enligt följande: 
”Arbetet med ungas delaktighet ska struktureras och synliggöras. Nya former för att involvera unga 
och skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande ska skapas, t ex i form av digitala verktyg och 
digitala dialogforum via skolan.” Unga bör delta aktivt i arbetet från start med att skapa former för 
hur ungas delaktighet ska struktureras och synliggöras, vilket också bör skrivas in i 
verksamhetsplanen. 

En central del i arbetet med att skapa måluppfyllelse är samverkan med andra aktörer. Enligt förslag 
till Verksamhetsplan: ”Ett viktigt nästa steg i arbetet är att söka samverkan och partnerskap med 
andra aktörer, så väl företag som föreningar och civilsamhället.” Hur detta samarbete byggs upp och 
fungerar är en del i uppföljningsarbetet. 

I verksamhetsplanen måste även tydliggöras kommunens arbete för att leva upp till den gröna 
infrastruktur med gröna kilar så att djur och natur kan fortleva enligt överenskommelser fattade i 

Bilaga 1 till protokollet 2020-11-19 § 426
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Göteborgsregionen, och som kraftigt hotas t ex vid infarten till Mölnlycke. Härryda kommuns 
satsningar på näringslivsutveckling med företagsparker med stora byggnader, asfalt och höga 
stängsel till tomtgräns toppade med taggtråd har på kort tid inneburit kraftiga barriärer för djuren. 
De ambitioner som planeras för att leva upp till överenskommelsen om gröna kilar bör tydliggöras i 
verksamhetsplanen. 
 
Under rubriken konkurrens utsättning saknas det en tydlig beskrivning hur konkurrensutsättning ska 
göras vid markanvisning och byggnation 
  
Under rubriken sektorns ekonomi, exploateringsverksamhet sektorn för samhällsbyggnad 
saknas det redovisning för nettokostnad för följande exploateringar Eu35 Bockahalvön (minus -11 ,2 
milj), Landvetter Södra (minus 192 milj), Valborg Kulle (minus 3,8 milj) 
 
I lokalresursplanen beskrivs  ett minskat förväntat elevunderlag i åldersgruppen på 90 elever under 
planperioden planeras en utbyggnad av Internationella engelska skolan med 600 platser  
i stark opposition mot de boende i det område, där skolan planeras att etableras. I förslaget till 
Verksamhetsplan kan man under kapitel 2.3.2 läsa: ”Vid etablering av nya fristående grundskolor ska 
kommunen verka för att säkerställa ett gott samarbete och goda samverkansformer kring 
gemensamma frågeställningar.” Denna formulering bör kompletteras med följande: ”Inför 
nyetableringar av skolor, en åtgärd, som berör både Välfärdsnämnd och Kommunstyrelse, i ett tidigt 
skede bereda frågan utifrån olika perspektiv och med involvering av civilsamhället, särskilt 
vårdnadshavarna”.  
 

Sammanfattningsvis vill Miljöpartiet de Gröna i Härryda att följande punkter tillförs 
den föreslagna verksamhetsplanen för Kommunstyrelsen 2021–2023: 
 

Under 1.3 God ekonomisk hushållning 
✓ En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Under 1.5.4 Näringsliv 
✓ Arbetet för att utvecklas mot att bli Sveriges bästa näringslivskommun ska ske i samklang 

med Agenda 2030 
 

Under 1.5.5 Agenda 2030 
 

✓ Arbetet ska bedrivas systematiskt, med tydlig plan, konkreta och uppföljningsbara mål och  
aktiviteter. En handlingsplan tas fram som tydliggör vilka åtgärder som krävs utifrån dagens 
klimatnödläge, där man kan se vilka konkreta insatser som planeras och vilka effekter de 
förväntas ge, detta för att möjliggöra en tydlig uppföljning. Deltagandet i satsningen 
Kommunernas 20 miljölöften och kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om 
skall ingå i handlingsplanen.  

 
✓ Unga bör delta aktivt i arbetet från start med att skapa former för hur ungas delaktighet i 

Agenda 2030-arbetet ska struktureras och synliggöras, vilket också bör skrivas in i 
verksamhetsplanen. 
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✓ Arbetet enligt överenskommelser fattade inom Göteborgsregionen med den gröna 
infrastrukturen och med gröna kilar, så att djur och natur kan fortleva, ska bedrivas 
systematiskt, med tydlig plan, konkreta och uppföljningsbara mål och aktiviteter. 
 

Under 1.5.6 Konkurrensutsättning 
✓ All konkurrensutsättning skall redovisas ur ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. För att   

säkerställa en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 
 

Under Politiska inriktningar 2.3.2 Plan för genomförande 
✓ Formuleringen ”Inför nyetableringar av skolor, en åtgärd, som berör både Välfärdsnämnd 

och Kommunstyrelse , ska i ett tidigt skede tidigt frågan beredas utifrån olika perspektiv och 
med involvering av civilsamhället, särskilt vårdnadshavarna”, som en komplettering till 
förslagets skrivning: kapitel 2.3.2: ”Vid etablering av nya fristående grundskolor ska 
kommunen verka för att säkerställa ett gott samarbete och goda samverkansformer kring 
gemensamma frågeställningar.” 
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Bilaga 6 till protokollet 2020-11-19 § 426 

 

Skriftlig reservation från Patrik Linde på ärende 4 KS den 19 
november, Behandling av bordlagt ärende: Kommunstyrelsens budget 
och verksamhetsplan 2021-2023 (2025) 
 

Anledningen till att jag väljer att skriva en reservation i detta ärende är att kommunstyrelsens 
ordförande valde att inte låt oppositionen lägga våra åsikter om verksamhetsplanen som vare sig ett 
skriftligt yttrande eller en protokollsanteckning.  

Mina invändningar emot beslutet om denna verksamhetsplan är många och sammanfattas kort i 
texten nedan: 

 

Allmänt 
Konkurrensutsättning 
Vi Socialdemokrater ser med stor sorg att majoriteten inte tror på den egna verksamheten utan 
anser att den måste konkurrensutsättas. Som politiker kan man antingen välja att arbeta med att 
förbättra de verksamheter som ansvarar för eller så kan man välja att inte våga ta ansvaret och 
istället lita på att marknaden kommer att fixa det. 

Uppgivenheten är stor i majoritetens förslag till verksamhetsplan. Det är många verksamheter som 
man väljer att inte ta ansvar för utan istället förlitar sig på att marknaden skall hitta lösningen.  

Vi Socialdemokrater anser att det vore en mycket mer hållbar strategi för framtiden att ta det 
politiska ansvaret och arbeta för att ytterligare förbättra den kommunala verksamheten.  
Vi är en kommun som tveklöst har de ekonomiska möjligheterna att slippa förlita oss på att andra 
skall investera sina pengar för att sedan plocka ut våra skattemedel som vinst i sitt bolag.  

När det kommer till konkurrensutsättning så ser vi många, många exempel på detta i majoritetens 
verksamhetsplan.  

Alliansen gömmer sig bakom valfrihet men det medborgarna efterfrågar är inflytande. Dagens 
”valfrihet” ger inte ökat inflytande för medborgarna bara valfrihet för företag att etablera sig.  
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Vi upprepar de ständigt återkommande frågorna:  

Valfrihet för vem?  

På vilken annan medborgares bekostnad? Och 

Varför vill man som ansvarig politiker riskera framtida generationers finansiella möjligheter?  

Vi anser att det är dags att avsluta denna våg av oansvariga konkurrensutsättningar som 
majoriteten driver på.  

Vi anser att kommunen är bäst lämpad att driva välfärden. 

VI anser att skattepengarna skall användas till verksamhet och inte bolagsvinst.  

 

Näringslivsfokus istället för medborgafokus 
I den liggande verksamhetsplanen hittar vi mycket formuleringar som tyder på ett starkt 
näringslivsfokus. Detta är naturligtvis bra då ett starkt näringsliv är grunden för att vår invånare har 
arbete och en inkomst. Det som däremot saknas är ett fokus på vad som är bäst för medborgarna. 
Upplevelsen är att majoriteten vill ha ett näringslivsfokus för näringslivets skull och inte för 
medborgarna.  

Kvaliteten på våra kommunala verksamheter är viktigt. Där delar vi majoritetens tanke. I vår politik 
skall den vara bra för att gynna innevånarna och deras hälsa. I majoritetens politik är den till för att 
gynna näringslivet och dess utveckling.  

Vi anser att det är viktigast att vara Sveriges bästa kommun för medborgare. Majoriteten vill vara  
Sveriges bästa kommun för näringslivet. 

En viktig satsning man hade fått med Socialdemokratisk politik är barnomsorg på obekväma 
arbetstider. Detta är en viktig satsning både för medborgare och näringsliv. 

 

Trygghetsboenden men med vilken trygghet? 
Majoritetens verksamhetsplan innehåller skrivningar om trygghetsboende. Detta är i sig en viktig 
satsning. Dels skapar det naturligtvis fler bostäder som i sin tur leder till ökade flyttkedjor i vårt 
samhälle. Detta leder i sin tur till ökade möjligheter för nuvarande eller nya kommuninnevånare att 
få den bostad som de önskar/behöver.  

Men det skall också leda till en ökad trygghet för de som väljer att bo på ett trygghetsboende. Därav 
namnet. Den politiska majoriteten vill inte vara med och definiera vad som skapar tryggheten i vår 
kommuns trygghetsboenden. Men för oss Socialdemokrater så innebär trygghetsboende en hel del 
ansvar.  

Man måste verka för trygghet och gemenskap på trygghetsboendena. Det behövs alltså finnas 
personal som kan hjälpa vid nödsituationer och som kan vara med och skapa gemensamma 
aktiviteter för de boende.  

För vad är väl ett trygghetsboende utan trygghet? 
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Digitalisering för att öka möjligheten för andra att få kommunicera.  

I majoritetens verksamhetsplan skriver man om vikten med en ökad digitalisering för att nå ut med 
kommunikation till medborgarna. Alliansen vill fortsätt att arbeta med de målgrupper som inte är 
digitala i så stor utsträckning. Vad man verkar ha missat i arbetet är de människor som inte är 
digitala alls.  

En socialdemokratisk politik innehåller även den satsningar på digitaliseringar. Det är en självklarhet. 
Digitaliseringar kommer att leda till effektiviseringar. Detta är i sig viktigt. Den effekt som denna 
effektivisering ger leder till ökade möjligheter att kommunicera med de innevånare som inte alls är 
digitala. Här måste man fortsätta satsa resurser. 

 

Digital arbetsmiljö 

En av Corona pandemins större konsekvenser är att kommunen har satsat på att skapa möjlighet för 
några att arbeta hemifrån. Naturligtvis så gäller detta inte alla då många av kommunens 
arbetsuppgifter måste göras på plats.  

Det finns en stor grupp medarbetare som arbetar hemifrån med allt som detta innebär i form av 
isolering och icke kontrollerad arbetsmiljö.  

Med Socialdemokratisk styrning i kommunen så hade det i vår verksamhetsplan nämnts vikten av att 
säkerställa goda arbetsmiljöer även för dem som arbetar hemifrån. VI hade också krävt att det skall 
göras en arbetsmiljö rond för den digitala arbetsmiljön. 
 

Arbetsgivarvarumärket 
Majoriteten skriver om vikten av att stärka arbetsgivarvarumärket. Detta trots att den borgerliga 
politiken under de senaste åren har arbetat i motsatt riktning. Man har verkligen letat efter de små 
besparingar som försämrar vårt arbetsgivarvarumärke. Man har valt att plocka bort satsningar på 
friskvårdsbidrag och fortbildning. Naturliga delar för att stärka arbetsgivarvarumärket.  

Med en Socialdemokratisk budget hade viktiga satsningar tillkommit. Vi hade återinfört 
friskvårdsbidraget och arbetat för att hitta möjligheter för att höja nivån.   

Vi skulle satsat pengar på att minska ojämlikheten. Ett arbete som pågår men som går långsamt då 
små satsningar görs på området.  

Vi hade fått till en ordentlig satsning på personalen i det stora personalpaketet. Det hade varit en 
verklig satsning på arbetsgivarvarumärket. 

Men denna typ av satsningar väljer man aktivt att undvika. Däremot så verkar majoritetens lösning 
vara satsningar på digitala anställningsavtal samt e-tjänster. 
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Majoriteten verkar själva inte ha någon vision om hur man skall nå till framgång i frågan utan 
hänvisar till framtagandet av ett personalpolitiskt program. Detta är naturligtvis viktigt, men det 
kommer inte vara möjligt att göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare om man inte är villig 
att satsa på personalen. Detta utrymme ser vi inte att majoriteten har skapat i den budget som ligger 
till grund för denna verksamhetsplan. 

Vi Socialdemokrater anser att det är viktigt att våra anställda erbjuds en bra och trygg anställning. 
Man bör skapa förutsättningar för fasta anställningar och alltid undvika delade turer. 

 

Nettokostnadsavvikelsen medvetet hög/negativ 
På flera platser i verksamhetsplanen så konstaterar majoriteten att nettokostnadsavvikelsen är 
medvetet hög efter som man vill göra viktiga satsningar på dessa områden. Vi vill passa på att 
konstatera att det också är så att majoriteten prioriterar de områden som har en 
nettokostnadsavvikelse som är negativ. Det är nämligen majoritetens budget som ligger till grund för 
hela verksamhetsplanen. Det betyder att man medvetet lägger mindre pengar på skola än andra 
jämförbara kommuner. Sedan har man en målsättning som är Sveriges bästa skola. 

 
Sveriges bästa skola 
Man konstaterar att man skall arbeta med de ekonomiska konsekvenserna inom Sveriges bästa 
skola. Vi delar bilden av att det är viktigt att följa de ekonomiska konsekvenserna av sina beslut. För 
att göra det möjligt att satsa på Sveriges bästa skola så kan man välja att göra konsekvensanalys av 
andra beslut. Vi delger er gärna följande tanke. Att bygga skolor som inte behövs och som kommer 
att leda till minskat elevunderlag på befintliga skolor är en kostsam satsning och pengarna kunde 
användas bättre. Kanske rent av genom att satsa på den verksamhet som kommunen och andra 
aktörer redan bedriver. 

Vi anser att dessa pengar hade gjort sig bättre som en satsning mot Sveriges bästa skola.  

 
Barn och unga drabbas av majoritetens politik 
Vi ser tillbaka och kan konstatera att förra årets besparingar och även årets besparingar slår hårt 
mot barn och unga. Man väljer att minska satsningar på förebyggande arbete och man väljer att 
skära ner på skola.  

Med en Socialdemokratisk budget och en verksamhetsplan som byggt på den hade vi sett helt andra 
satsningar på att verkligen genomföra Sveriges bästa skola och satsningar på förebyggande arbete. 
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Agenda 2030 och Miljöarbetet 
Majoriteten har vid flera tillfällen visat att satsningar på miljö inte är viktiga. Man har sagt nej till så 
väl ett fördjupat arbete under rubriken Agenda 2030 som till bevarande av jordbruksmark.  

Man har aktivt valt att avsluta satsningen på Fairtrade. 

Det senaste är att man inte vill bevara områden med höga naturvärden. Man säger nej till att inför 
naturreservat i kommunen. Ett agerande som inte alls är förenlig med det arbete som man själva 
initierat med Agenda 2030. Detta är naturligtvis en del av att arbeta med biologisk mångfald. Med 
denna verksamhetsplan så befäster man att man inte vill satsa på viktiga miljöfrågor utan bara 
använder sig av tomma ord.   

 

 
Konsekvensbedömningar innan beslut 
Vi kan också konstatera att majoritetens politiker inte själva alltid ha förstått de konsekvenser som 
deras politik har haft på verksamheten. Vid flera tillfällen har frågor som kommer direkt från de 
historiska nedskärningar man valt att göra dykt upp. Det kanske skulle vara en idé att börja arbeta 
aktivt med konsekvensbedömningar av de beslut som man tar. 

Hur slår nedskärning med 1000:- per elev på skolornas kvalitet? 

Hur kommer beslutet om införande av LOV i särskilt boende slå mot brukarna? Hur påverkar den 
nedskärning som detta innebär brukarna? 

Vilken konsekvens uppstår när man säger nej till att införa naturreservat? 

Vilken påverkan får man av LOV inom vuxenutbildningen? Hur påverkar detta Härryda Framtid? 

Att våga innebär inte att ta beslut utan att fundera över konsekvenserna. Att våga handlar om att 
analyser och våga något som inte prövats förut. 

 

Kommunstyrelsen 
Mål för god ekonomisk hushållning 
Vi konstaterar med oro att den politiska majoriteten inte uppfyller de av fullmäktige satta målen för 
god ekonomisk hushållning. Detta trots deras egna skarpa skrivning om att kostnadsutvecklingen 
inte för överstiga förändringen av skatteintäkter och statsbidrag. Detta är en fråga som bör bevakas 
under den närmaste tiden. 

 
Nämndkommunikation 
Nämndkommunikation är en viktig och bra satsning. Det är dock av stor vikt att denna kanal skall 
vara partipolitisk neutral. Alternativt spegla de olika åsikter som finns inom nämnden. Det får inte bli 
en väg för kommunikation som endast styrs av den ledande majoriteten. Då är det ett stort hot mot 
demokratin. 
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Sektorn för samhällsbyggande 
Exploatörsdrivna projekt 
Vi tror anser att vår förvaltning har en kompetens som gör dem lämpade att ansvara för helheten 
när det kommer till nya projekt. Vi kan också se att de exploatörsdrivna projekten som idag blir allt 
fler och fler tynger ner förvaltningen med en arbetsbörda som i sin tur leder till att det inte hinns 
med att ta fram egna planer i den utsträckning som vi annars hade kunnat göra. Det största 
problemet med de exploatörsdriva projekten är att kommunen inte kan planera och strukturera 
projekten i en sådan ordning och storlek så att det ger oss en jämn nybyggnationstakt. Detta leder 
till att det blir svårare att planera utbyggnaden av förskolor och skolor. Vi kommer heller inte kunna 
styra om projekten blir genomförda eller ej, eller när byggstarten äger rum.  

Denna typ av projekt kommer att vara kostnadsdrivande och kommer att leda till ett högre pris för 
konsumenten. 

När man tillåter byggnation på detta sätt så minskar man kommunens möjlighet till intäkter. 
Minskade intäkter som på sikt kan användas till att finansiera en bättre och starkare välfärd.  

Även i detta fall så väljer den politiska majoriteten att frånsäga sig ansvar och låta marknaden styra. 
Detta förhållningssätt riskerar att ge stora konsekvenser både på kort och lång sikt för kommunen 
och dess invånare.  

 

Befolkningsutvecklingen lever inte upp till målen. 
När man ser till målet om befolkningstillväxt så konstaterar vi att majoriteten inte lyckats nå upp till 
det satta målet under något av de senaste åren. Detta är oroande i en tid då behovet av bostäder är 
högt.  

 

 

Schakt massor 
En mycket viktig fråga för vår kommun är arbetet med schaktmassor. Här anser vi Socialdemokrater 
att det är viktigt att förvaltningen aktivt arbetar med frågan och försöker minska antalet platser där 
man lägger schaktmassor i vår kommun. Det är också viktigt att utöka undersökningarna för att 
säkerställa att det inte dumpas miljöfarligt avfall på dessa platser. 

 

Dialog och avstämning med politiken   
Det är naturligtvis av stor vikt att avstämningar görs med politiken. Dessa bör ske på möten som har 
beslutanderätt i olika frågor. Det betyder att vi för vår del absolut emotsätter oss möjligheten för 
denna typ av avstämning endast på majoritetens presidiemöten. Det är av stor vikt att även 
oppositionen får ta del av den information som finns och att inte “beslut” tas i forum där man inte 
har beslutanderätt. 
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Den politiska ambitionen låg inom barmarksunderhåll. 
Vi kan konstatera att den politiska majoriteten vill minska satsningar på barmarksunderhåll. Detta är 
en besparing som riskerar att leda till ökade kostnader på sikt. Det är bättre att ha ett aktivt arbete 
och förebygga problem än att vara reaktiva och agera när problem redan har uppstått. 

 

Markförsörjning. 
Vi är överens om att markförsörjning är en mycket viktig fråga för framtiden. Vi behöver arbeta 
aktivt med markförsörjning till såväl bostäder som industrimark. Det finns dock en del oroande 
formuleringar i majoritetens verksamhetsplan. En sådan formulering är att arbetet bedrivs genom 
personliga kontakter. Vi Socialdemokrater anser att det är av vikt att det inte är de personliga 
kontakterna som driver arbetet utan snarare konkurrensutsättning och diskussion med flertal parter. 
Vems personliga kontakter är det som skall styra? Varför just dessa personliga kontakter? 

Vidare anser vi att det är av stor vikt att kommunen köper mark för att stärka den markreserv som vi 
har idag. En stor del av den mark som kommunen äger och som är lämplig för exploatering ligger 
inom Landvetter Södra. Om vi skall leva upp till målet att ge nästa generation lika bra eller bättre 
förutsättningar så måste kommunen aktivt köpa på sig mark. Annars finns det nästan ingen mark i 
kommunens markreserv till kommande generationer och deras behov.  

Vi anser att de bästa förutsättningarna för en tryggt och kontrollerad utveckling är att bygga 
bostäder och industrier på kommunalägd mark.  

 

Miljö och hälsoskydd 
Vi håller för närvarande på att investera över en halv miljard i satsningar på VA i kommunen. Detta 
är bra och viktigt. Samtidigt så måste man i detta sammanhang börja arbeta aktivt med de områden 
som inte har kommunalt VA. Det finns flera områden som borde prioriteras upp och som politiken 
borde peka ut tydligt. Några av dem är på gång andra har fördröjts av politisk prestige. Det är nu 
dags att ta frågan på allvar.  

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Vi anser att det är resursslöseri att genomföra en årlig genomlysning av vilka verksamheter eller 
delar av verksamheter som kan bedrivas av en annan utförare. Dessa resurser borde man använda 
till klokare saker inom förvaltningen.  

 
Skall man äga eller hyra lokaler? 
Vi har under det gångna året debatterat vad som är mest fördelaktigt. Vi har gemensamt konstaterat 
att det är billigare att äga än att hyra. I vår politik så skall vi alltid äga de lokaler där vi bedriver 
verksamhet. 

 

Oljepannor 
Frågan om kommunens oljepannor är en av de mest frekvent diskuterade inom politiken. Detta 
känns som en självklarhet. Året är 2020 och man skall inte elda med olja. Det måste åtgärdas 
omgående. 
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Bilaga 6 till protokollet 2020-11-19 § 426 

 

Måltidsservice 
Det finns en pågående debatt inom politiken om man skall välja ekologiskt producerad mat eller 
svenskproducerat. Naturligtvis så skulle det bästa vara att kombinera dessa två och köpa 
svenskproducerad och ekologisk mat. Man skulle till och med kunna tycka att det vore lämpligt att 
köpa svenskproducerad, närodlad och ekologisk mat. Med denna skrivning finns en risk att 
upphandlingsproblem uppstår. Vi anser ändå att detta är eftersträvansvärt.  

 

Gummigranulat  
En fråga som känns viktig i verksamhetsplanen är användningen av gummigranulat. Vi ser en tydlig 
minskning av den mängd som förbrukas och det är naturligtvis positivt. Man kan se att det är en 
prognostiserad nedgång från 25 ton till 10 ton per år. Vi anser dock att även detta är en fortsatt hög 
förbrukning som borde kunna minskas. Det finns andra material som har testats. Material som 
många anser var likvärdigt med gummigranulatet men lite dyrare. Här skulle vi vilja se en satsning på 
en mer miljömässig lösning. 

 

Trygga miljöer eller trygghet på riktigt 
Majoriteten vill att verksamheten skall arbeta för att öka tryggheten för medborgare, bland annat 
genom trygga miljöer i alla delar av kommunen. Vi tycker inte att denna inriktning räcker till. Det 
handlar inte om att skapa trygga miljöer. Det handlar om att skapa trygghet på riktigt i hela 
kommunen och inte bara i vissa miljöer.  

 

Beredskap 
Det är viktigt att kommunen tar beredskapsfrågan på allvar och investerar i de reservaggregat som 
behövs. 

 

 

Patrik Linde 

Socialdemokraterna 

25 november 2020
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Reservation  

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att anta majoritetens föreslagna 
verksamhetsplan. Jag reserverar mig också mot kommunstyrelsens beslut att följa 
ordförandes beslut att oppositionen inte tillåts lägga ett särskilt yttrande till protokollet 
och inte heller en mindre protokollsanteckning. Detta är något som tillåts i många andra 
kommuner i viktiga frågor när något oppositionsparti så ber om det. Det ses allmänt som 
en oerhört viktig del av en fungerande demokrati att oppositionen får komma tills tals och 
lyfta sina synpunkter utan försvårande handlingar från den eller de som styr. Detta ser jag 
som en försvårande handling för att tysta oppositionens åsikter när den är kritisk och jag 
kan omöjligt ställa mig bakom att Härryda kommuns styrelse intar denna hållning. Extra 
besvärande för kommunstyrelsens ordförandes beslut är att kommunens andra nämnd, 
välfärdsnämnden, tillåter oppositionen att lämna ett särskilt yttrande. Jag reserverar mig 
därför mot denna nya hållning till förmån för välfärdsnämndens mer demokratiska 
arbetssätt.

Denna synpunkt hade kanske kunnat framföras i en kort protokollsanteckning. Dessvärre 
har kommunstyrelsens ordförandes beslut att inte tillåta oppositionen att lägga någon 
sådan nödgat mig att rösta avslag till föreslagen verksamhetsplan. Jag reserverar mig 
därför mot majoritetens förslag till förmån för socialdemokraternas. Skillnaderna 
däremellan belyses nedan.


Robert Langholz, socialdemokraterna. 

Bilaga 7 till protokollet 2020-11-19 § 426

26 / 124



Särskilt y+rande över: Kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 
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Allmänt 
Konkurrensutsä2ning 
Vi Socialdemokrater ser med stor sorg a+ majoriteten inte tror på den egna verksamheten utan anser a+ 
den måste konkurrensutsä+as. Som poliDker kan man anDngen välja a+ arbeta med a+ förbä+ra de 
verksamheter som ansvarar för eller så kan man välja a+ inte våga ta ansvaret och istället lita på a+ 
marknaden kommer a+ fixa det. 

Uppgivenheten är stor i majoritetens förslag Dll verksamhetsplan. Det är många verksamheter som man 
väljer a+ inte ta ansvar för utan istället förlitar sig på a+ marknaden skall hi+a lösningen.  

Vi Socialdemokrater anser a+ det vore en mycket mer hållbar strategi för framDden a+ ta det poliDska 
ansvaret och arbeta för a+ y+erligare förbä+ra den kommunala verksamheten.  
Vi är en kommun som tveklöst har de ekonomiska möjligheterna a+ slippa förlita oss på a+ andra skall 
investera sina pengar för a+ sedan plocka ut våra ska+emedel som vinst i si+ bolag.  

När det kommer Dll konkurrensutsä+ning så ser vi många, många exempel på de+a i majoritetens 
verksamhetsplan.  

Alliansen gömmer sig bakom valfrihet men det medborgarna eNerfrågar är inflytande. Dagens ”valfrihet” 
ger inte ökat inflytande för medborgarna bara valfrihet för företag a+ etablera sig.  

Vi upprepar de ständigt återkommande frågorna:  

Valfrihet för vem?  

På vilken annan medborgares bekostnad? 

Och 

Varför vill man som ansvarig poliDker riskera framDda generaDoners finansiella möjligheter?  

Vi anser a) det är dags a) avsluta denna våg av oansvariga konkurrensutsä)ningar som majoriteten 
driver på.  

Vi anser a) kommunen är bäst lämpad a) driva välfärden. 

VI anser a) ska)epengarna skall användas ;ll verksamhet och inte bolagsvinst.  

29 / 124



Näringslivsfokus istället för medborgafokus 
I den liggande verksamhetsplanen hi+ar vi mycket formuleringar som tyder på e+ starkt näringslivsfokus. 
De+a är naturligtvis bra då e+ starkt näringsliv är grunden för a+ vår invånare har arbete och en inkomst. 
Det som däremot saknas är e+ fokus på vad som är bäst för medborgarna. Upplevelsen är a+ majoriteten 
vill ha e+ näringslivsfokus för näringslivets skull och inte för medborgarna.  

Kvaliteten på våra kommunala verksamheter är vikDgt. Där delar vi majoritetens tanke. I vår poliDk skall den 
vara bra för a+ gynna innevånarna och deras hälsa. I majoritetens poliDk är den Dll för a+ gynna näringslivet 
och dess utveckling.  

Vi anser a+ det är vikDgast a+ vara Sveriges bästa kommun för medborgare. Majoriteten vill vara  Sveriges 
bästa kommun för näringslivet. 

En vikDg satsning man hade få+ med SocialdemokraDsk poliDk är barnomsorg på obekväma arbetsDder. 
De+a är en vikDg satsning både för medborgare och näringsliv. 

Trygghetsboenden men med vilken trygghet? 
Majoritetens verksamhetsplan innehåller skrivningar om trygghetsboende. De+a är i sig en vikDg satsning. 
Dels skapar det naturligtvis fler bostäder som i sin tur leder Dll ökade fly+kedjor i vårt samhälle. De+a leder 
i sin tur Dll ökade möjligheter för nuvarande eller nya kommuninnevånare a+ få den bostad som de önskar/
behöver.  

Men det skall också leda Dll en ökad trygghet för de som väljer a+ bo på e+ trygghetsboende. Därav 
namnet. Den poliDska majoriteten vill inte vara med och definiera vad som skapar tryggheten i vår 
kommuns trygghetsboenden. Men för oss Socialdemokrater så innebär trygghetsboende en hel del ansvar.  

Man måste verka för trygghet och gemenskap på trygghetsboendena. Det behövs alltså finnas personal som 
kan hjälpa vid nödsituaDoner och som kan vara med och skapa gemensamma akDviteter för de boende.  

För vad är väl e+ trygghetsboende utan trygghet? 

Digitalisering för a2 öka möjligheten för andra a2 få kommunicera.  
I majoritetens verksamhetsplan skriver man om vikten med en ökad digitalisering för a+ nå ut med 
kommunikaDon Dll medborgarna. Alliansen vill fortsä+ a+ arbeta med de målgrupper som inte är digitala i 
så stor utsträckning. Vad man verkar ha missat i arbetet är de människor som inte är digitala alls.  

En socialdemokraDsk poliDk innehåller även den satsningar på digitaliseringar. Det är en självklarhet. 
Digitaliseringar kommer a+ leda Dll effekDviseringar. De+a är i sig vikDgt. Den effekt som denna 
effekDvisering ger leder Dll ökade möjligheter a+ kommunicera med de innevånare som inte alls är digitala. 
Här måste man fortsä+a satsa resurser. 
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Digital arbetsmiljö 

En av Corona pandemins större konsekvenser är a+ kommunen har satsat på a+ skapa möjlighet för några 
a+ arbeta hemifrån. Naturligtvis så gäller de+a inte alla då många av kommunens arbetsuppgiNer måste 
göras på plats.  

Det finns en stor grupp medarbetare som arbetar hemifrån med allt som de+a innebär i form av isolering 
och icke kontrollerad arbetsmiljö.  

Med SocialdemokraDsk styrning i kommunen så hade det i vår verksamhetsplan nämnts vikten av a+ 
säkerställa goda arbetsmiljöer även för dem som arbetar hemifrån. VI hade också krävt a+ det skall göras en 
arbetsmiljö rond för den digitala arbetsmiljön. 

Arbetsgivarvarumärket 
Majoriteten skriver om vikten av a+ stärka arbetsgivarvarumärket. De+a trots a+ den borgerliga poliDken 
under de senaste åren har arbetat i motsa+ riktning. Man har verkligen letat eNer de små besparingar som 
försämrar vårt arbetsgivarvarumärke. Man har valt a+ plocka bort satsningar på friskvårdsbidrag och 
fortbildning. Naturliga delar för a+ stärka arbetsgivarvarumärket.  

Med en SocialdemokraDsk budget hade vikDga satsningar Dllkommit. Vi hade återinfört friskvårdsbidraget 
och arbetat för a+ hi+a möjligheter för a+ höja nivån.   

Vi skulle satsat pengar på a+ minska ojämlikheten. E+ arbete som pågår men som går långsamt då små 
satsningar görs på området.  

Vi hade få+ Dll en ordentlig satsning på personalen i det stora personalpaketet. Det hade varit en verklig 
satsning på arbetsgivarvarumärket. 

Men denna typ av satsningar väljer man akDvt a+ undvika. Däremot så verkar majoritetens lösning vara 
satsningar på digitala anställningsavtal samt e-tjänster. 

Majoriteten verkar själva inte ha någon vision om hur man skall nå Dll framgång i frågan utan hänvisar Dll 
framtagandet av e+ personalpoliDskt program. De+a är naturligtvis vikDgt, men det kommer inte vara 
möjligt a+ göra kommunen Dll en a+rakDvare arbetsgivare om man inte är villig a+ satsa på personalen. 
De+a utrymme ser vi inte a+ majoriteten har skapat i den budget som ligger Dll grund för denna 
verksamhetsplan. 

Vi Socialdemokrater anser a+ det är vikDgt a+ våra anställda erbjuds en bra och trygg anställning. Man bör 
skapa förutsä+ningar för fasta anställningar och allDd undvika delade turer. 

Ne2okostnadsavvikelsen medvetet hög/negaDv 
På flera platser i verksamhetsplanen så konstaterar majoriteten a+ ne+okostnadsavvikelsen är medvetet 
hög eNer som man vill göra vikDga satsningar på dessa områden. Vi vill passa på a+ konstatera a+ det också 
är så a+ majoriteten prioriterar de områden som har en ne+okostnadsavvikelse som är negaDv. Det är 
nämligen majoritetens budget som ligger Dll grund för hela verksamhetsplanen. Det betyder a+ man 
medvetet lägger mindre pengar på skola än andra jämförbara kommuner. Sedan har man en målsä+ning 
som är Sveriges bästa skola. 
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Sveriges bästa skola 
Man konstaterar a+ man skall arbeta med de ekonomiska konsekvenserna inom Sveriges bästa skola. Vi 
delar bilden av a+ det är vikDgt a+ följa de ekonomiska konsekvenserna av sina beslut. För a+ göra det 
möjligt a+ satsa på Sveriges bästa skola så kan man välja a+ göra konsekvensanalys av andra beslut. Vi 
delger er gärna följande tanke. A+ bygga skolor som inte behövs och som kommer a+ leda Dll minskat 
elevunderlag på befintliga skolor är en kostsam satsning och pengarna kunde användas bä+re. Kanske rent 
av genom a+ satsa på den verksamhet som kommunen och andra aktörer redan bedriver. 

Vi anser a+ dessa pengar hade gjort sig bä+re som en satsning mot Sveriges bästa skola.  

Barn och unga drabbas av majoritetens poliDk 
Vi ser Dllbaka och kan konstatera a+ förra årets besparingar och även årets besparingar slår hårt mot barn 
och unga. Man väljer a+ minska satsningar på förebyggande arbete och man väljer a+ skära ner på skola.  

Med en SocialdemokraDsk budget och en verksamhetsplan som byggt på den hade vi se+ helt andra 
satsningar på a+ verkligen genomföra Sveriges bästa skola och satsningar på förebyggande arbete. 

Agenda 2030 och Miljöarbetet 
Majoriteten har vid flera Dllfällen visat a+ satsningar på miljö inte är vikDga. Man har sagt nej Dll så väl e+ 
fördjupat arbete under rubriken Agenda 2030 som Dll bevarande av jordbruksmark.  

Man har akDvt valt a+ avsluta satsningen på Fairtrade. 

Det senaste är a+ man inte vill bevara områden med höga naturvärden. Man säger nej Dll a+ inför 
naturreservat i kommunen. E+ agerande som inte alls är förenlig med det arbete som man själva iniDerat 
med Agenda 2030. De+a är naturligtvis en del av a+ arbeta med biologisk mångfald. Med denna 
verksamhetsplan så befäster man a+ man inte vill satsa på vikDga miljöfrågor utan bara använder sig av 
tomma ord.   

Konsekvensbedömningar innan beslut 
Vi kan också konstatera a+ majoritetens poliDker inte själva allDd ha förstå+ de konsekvenser som deras 
poliDk har haN på verksamheten. Vid flera Dllfällen har frågor som kommer direkt från de historiska 
nedskärningar man valt a+ göra dykt upp. Det kanske skulle vara en idé a+ börja arbeta akDvt med 
konsekvensbedömningar av de beslut som man tar. 

Hur slår nedskärning med 1000:- per elev på skolornas kvalitet? 

Hur kommer beslutet om införande av LOV i särskilt boende slå mot brukarna? Hur påverkar den 
nedskärning som de+a innebär brukarna? 

Vilken konsekvens uppstår när man säger nej Dll a+ införa naturreservat? 

Vilken påverkan får man av LOV inom vuxenutbildningen? Hur påverkar de+a Härryda FramDd? 

A+ våga innebär inte a+ ta beslut utan a+ fundera över konsekvenserna. A+ våga handlar om a+ analyser 
och våga något som inte prövats förut. 
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Kommunstyrelsen 
Mål för god ekonomisk hushållning 
Vi konstaterar med oro a+ den poliDska majoriteten inte uppfyller de av fullmäkDge sa+a målen för god 
ekonomisk hushållning. De+a trots deras egna skarpa skrivning om a+ kostnadsutvecklingen inte för 
översDga förändringen av ska+eintäkter och statsbidrag. De+a är en fråga som bör bevakas under den 
närmaste Dden. 

NämndkommunikaDon 
NämndkommunikaDon är en vikDg och bra satsning. Det är dock av stor vikt a+ denna kanal skall vara 
parDpoliDsk neutral. AlternaDvt spegla de olika åsikter som finns inom nämnden. Det får inte bli en väg för 
kommunikaDon som endast styrs av den ledande majoriteten. Då är det e+ stort hot mot demokraDn. 

Sektorn för samhällsbyggande 
Exploatörsdrivna projekt 
Vi tror anser a+ vår förvaltning har en kompetens som gör dem lämpade a+ ansvara för helheten när det 
kommer Dll nya projekt. Vi kan också se a+ de exploatörsdrivna projekten som idag blir allt fler och fler 
tynger ner förvaltningen med en arbetsbörda som i sin tur leder Dll a+ det inte hinns med a+ ta fram egna 
planer i den utsträckning som vi annars hade kunnat göra. Det största problemet med de exploatörsdriva 
projekten är a+ kommunen inte kan planera och strukturera projekten i en sådan ordning och storlek så a+ 
det ger oss en jämn nybyggnaDonstakt. De+a leder Dll a+ det blir svårare a+ planera utbyggnaden av 
förskolor och skolor. Vi kommer heller inte kunna styra om projekten blir genomförda eller ej, eller när 
byggstarten äger rum.  

Denna typ av projekt kommer a+ vara kostnadsdrivande och kommer a+ leda Dll e+ högre pris för 
konsumenten. 

När man Dllåter byggnaDon på de+a sä+ så minskar man kommunens möjlighet Dll intäkter. Minskade 
intäkter som på sikt kan användas Dll a+ finansiera en bä+re och starkare välfärd.  

Även i de+a fall så väljer den poliDska majoriteten a+ frånsäga sig ansvar och låta marknaden styra. De+a 
förhållningssä+ riskerar a+ ge stora konsekvenser både på kort och lång sikt för kommunen och dess 
invånare.  

Befolkningsutvecklingen lever inte upp Dll målen. 
När man ser Dll målet om befolkningsDllväxt så konstaterar vi a+ majoriteten inte lyckats nå upp Dll det 
sa+a målet under något av de senaste åren. De+a är oroande i en Dd då behovet av bostäder är högt.  

Schakt massor 
En mycket vikDg fråga för vår kommun är arbetet med schaktmassor. Här anser vi Socialdemokrater a+ det 
är vikDgt a+ förvaltningen akDvt arbetar med frågan och försöker minska antalet platser där man lägger 
schaktmassor i vår kommun. Det är också vikDgt a+ utöka undersökningarna för a+ säkerställa a+ det inte 
dumpas miljöfarligt avfall på dessa platser. 
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Dialog och avstämning med poliDken   
Det är naturligtvis av stor vikt a+ avstämningar görs med poliDken. Dessa bör ske på möten som har 
beslutanderä+ i olika frågor. Det betyder a+ vi för vår del absolut emotsä+er oss möjligheten för denna typ 
av avstämning endast på majoritetens presidiemöten. Det är av stor vikt a+ även opposiDonen får ta del av 
den informaDon som finns och a+ inte “beslut” tas i forum där man inte har beslutanderä+. 

Den poliDska ambiDonen låg inom barmarksunderhåll. 
Vi kan konstatera a+ den poliDska majoriteten vill minska satsningar på barmarksunderhåll. De+a är en 
besparing som riskerar a+ leda Dll ökade kostnader på sikt. Det är bä+re a+ ha e+ akDvt arbete och 
förebygga problem än a+ vara reakDva och agera när problem redan har uppstå+. 

Markförsörjning. 
Vi är överens om a+ markförsörjning är en mycket vikDg fråga för framDden. Vi behöver arbeta akDvt med 
markförsörjning Dll såväl bostäder som industrimark. Det finns dock en del oroande formuleringar i 
majoritetens verksamhetsplan. En sådan formulering är a+ arbetet bedrivs genom personliga kontakter. Vi 
Socialdemokrater anser a+ det är av vikt a+ det inte är de personliga kontakterna som driver arbetet utan 
snarare konkurrensutsä+ning och diskussion med flertal parter. Vems personliga kontakter är det som skall 
styra? Varför just dessa personliga kontakter? 

Vidare anser vi a+ det är av stor vikt a+ kommunen köper mark för a+ stärka den markreserv som vi har 
idag. En stor del av den mark som kommunen äger och som är lämplig för exploatering ligger inom 
Landve+er Södra. Om vi skall leva upp Dll målet a+ ge nästa generaDon lika bra eller bä+re förutsä+ningar 
så måste kommunen akDvt köpa på sig mark. Annars finns det nästan ingen mark i kommunens markreserv 
Dll kommande generaDoner och deras behov.  

Vi anser a+ de bästa förutsä+ningarna för en tryggt och kontrollerad utveckling är a+ bygga bostäder och 
industrier på kommunalägd mark.  

Miljö och hälsoskydd 
Vi håller för närvarande på a+ investera över en halv miljard i satsningar på VA i kommunen. De+a är bra 
och vikDgt. SamDdigt så måste man i de+a sammanhang börja arbeta akDvt med de områden som inte har 
kommunalt VA. Det finns flera områden som borde prioriteras upp och som poliDken borde peka ut tydligt. 
Några av dem är på gång andra har fördröjts av poliDsk presDge. Det är nu dags a+ ta frågan på allvar.  

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Vi anser a+ det är resursslöseri a+ genomföra en årlig genomlysning av vilka verksamheter eller delar av 
verksamheter som kan bedrivas av en annan uaörare. Dessa resurser borde man använda Dll klokare saker 
inom förvaltningen.  

Skall man äga eller hyra lokaler? 
Vi har under det gångna året deba+erat vad som är mest fördelakDgt. Vi har gemensamt konstaterat a+ det 
är billigare a+ äga än a+ hyra. I vår poliDk så skall vi allDd äga de lokaler där vi bedriver verksamhet. 

Oljepannor 
Frågan om kommunens oljepannor är en av de mest frekvent diskuterade inom poliDken. De+a känns som 
en självklarhet. Året är 2020 och man skall inte elda med olja. Det måste åtgärdas omgående. 
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MålDdsservice 
Det finns en pågående deba+ inom poliDken om man skall välja ekologiskt producerad mat eller 
svenskproducerat. Naturligtvis så skulle det bästa vara a+ kombinera dessa två och köpa svenskproducerad 
och ekologisk mat. Man skulle Dll och med kunna tycka a+ det vore lämpligt a+ köpa svenskproducerad, 
närodlad och ekologisk mat. Med denna skrivning finns en risk a+ upphandlingsproblem uppstår. Vi anser 
ändå a+ de+a är eNersträvansvärt.  

Gummigranulat  
En fråga som känns vikDg i verksamhetsplanen är användningen av gummigranulat. Vi ser en tydlig 
minskning av den mängd som förbrukas och det är naturligtvis posiDvt. Man kan se a+ det är en 
prognosDserad nedgång från 25 ton Dll 10 ton per år. Vi anser dock a+ även de+a är en fortsa+ hög 
förbrukning som borde kunna minskas. Det finns andra material som har testats. Material som många anser 
var likvärdigt med gummigranulatet men lite dyrare. Här skulle vi vilja se en satsning på en mer miljömässig 
lösning. 

Trygga miljöer eller trygghet på rikDgt 
Majoriteten vill a+ verksamheten skall arbeta för a+ öka tryggheten för medborgare, bland annat genom 
trygga miljöer i alla delar av kommunen. Vi tycker inte a+ denna inriktning räcker Dll. Det handlar inte om 
a+ skapa trygga miljöer. Det handlar om a+ skapa trygghet på rikDgt i hela kommunen och inte bara i vissa 
miljöer.  

Beredskap 
Det är vikDgt a+ kommunen tar beredskapsfrågan på allvar och investerar i de reservaggregat som behövs.
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Skriftlig reservation från Ulla-Karin Johansson på ärende 4 KS den 19 
november, Behandling av bordlagt ärende: Kommunstyrelsens budget 
och verksamhetsplan 2021-2023 (2025) 
 

Jag vill lämna en skriftlig reservation i ärendet runt kommunstyrelsen budget och verksamhetsplan 
2021-2023 (2025). Detta med anledning av att vi inte fick lämna vår text som ett skriftligt yttrande 
eller protokolls anteckning. 

Mina åsikter stämmer inte överens med majoritetetens prioriteringar. 

Lämnar därför mina åsikter här nedan: 

Allmänt 
Konkurrensutsättning 
Vi Socialdemokrater ser med stor sorg att majoriteten inte tror på den egna verksamheten utan 
anser att den måste konkurrensutsättas. Som politiker kan man antingen välja att arbeta med att 
förbättra de verksamheter som ansvarar för eller så kan man välja att inte våga ta ansvaret och 
istället lita på att marknaden kommer att fixa det. 

Uppgivenheten är stor i majoritetens förslag till verksamhetsplan. Det är många verksamheter som 
man väljer att inte ta ansvar för utan istället förlitar sig på att marknaden skall hitta lösningen.  

Vi Socialdemokrater anser att det vore en mycket mer hållbar strategi för framtiden att ta det 
politiska ansvaret och arbeta för att ytterligare förbättra den kommunala verksamheten.  
Vi är en kommun som tveklöst har de ekonomiska möjligheterna att slippa förlita oss på att andra 
skall investera sina pengar för att sedan plocka ut våra skattemedel som vinst i sitt bolag.  

När det kommer till konkurrensutsättning så ser vi många, många exempel på detta i majoritetens 
verksamhetsplan.  

Alliansen gömmer sig bakom valfrihet men det medborgarna efterfrågar är inflytande. Dagens 
”valfrihet” ger inte ökat inflytande för medborgarna bara valfrihet för företag att etablera sig.  
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Vi upprepar de ständigt återkommande frågorna:  

Valfrihet för vem?  

På vilken annan medborgares bekostnad? Och 

Varför vill man som ansvarig politiker riskera framtida generationers finansiella möjligheter?  

Vi anser att det är dags att avsluta denna våg av oansvariga konkurrensutsättningar som 
majoriteten driver på.  

Vi anser att kommunen är bäst lämpad att driva välfärden. 

VI anser att skattepengarna skall användas till verksamhet och inte bolagsvinst.  

 

Näringslivsfokus istället för medborgafokus 
I den liggande verksamhetsplanen hittar vi mycket formuleringar som tyder på ett starkt 
näringslivsfokus. Detta är naturligtvis bra då ett starkt näringsliv är grunden för att vår invånare har 
arbete och en inkomst. Det som däremot saknas är ett fokus på vad som är bäst för medborgarna. 
Upplevelsen är att majoriteten vill ha ett näringslivsfokus för näringslivets skull och inte för 
medborgarna.  

Kvaliteten på våra kommunala verksamheter är viktigt. Där delar vi majoritetens tanke. I vår politik 
skall den vara bra för att gynna innevånarna och deras hälsa. I majoritetens politik är den till för att 
gynna näringslivet och dess utveckling.  

Vi anser att det är viktigast att vara Sveriges bästa kommun för medborgare. Majoriteten vill vara  
Sveriges bästa kommun för näringslivet. 

En viktig satsning man hade fått med Socialdemokratisk politik är barnomsorg på obekväma 
arbetstider. Detta är en viktig satsning både för medborgare och näringsliv. 

 

Trygghetsboenden men med vilken trygghet? 
Majoritetens verksamhetsplan innehåller skrivningar om trygghetsboende. Detta är i sig en viktig 
satsning. Dels skapar det naturligtvis fler bostäder som i sin tur leder till ökade flyttkedjor i vårt 
samhälle. Detta leder i sin tur till ökade möjligheter för nuvarande eller nya kommuninnevånare att 
få den bostad som de önskar/behöver.  

Men det skall också leda till en ökad trygghet för de som väljer att bo på ett trygghetsboende. Därav 
namnet. Den politiska majoriteten vill inte vara med och definiera vad som skapar tryggheten i vår 
kommuns trygghetsboenden. Men för oss Socialdemokrater så innebär trygghetsboende en hel del 
ansvar.  

Man måste verka för trygghet och gemenskap på trygghetsboendena. Det behövs alltså finnas 
personal som kan hjälpa vid nödsituationer och som kan vara med och skapa gemensamma 
aktiviteter för de boende.  

För vad är väl ett trygghetsboende utan trygghet? 
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Digitalisering för att öka möjligheten för andra att få kommunicera.  

I majoritetens verksamhetsplan skriver man om vikten med en ökad digitalisering för att nå ut med 
kommunikation till medborgarna. Alliansen vill fortsätt att arbeta med de målgrupper som inte är 
digitala i så stor utsträckning. Vad man verkar ha missat i arbetet är de människor som inte är 
digitala alls.  

En socialdemokratisk politik innehåller även den satsningar på digitaliseringar. Det är en självklarhet. 
Digitaliseringar kommer att leda till effektiviseringar. Detta är i sig viktigt. Den effekt som denna 
effektivisering ger leder till ökade möjligheter att kommunicera med de innevånare som inte alls är 
digitala. Här måste man fortsätta satsa resurser. 

 

Digital arbetsmiljö 

En av Corona pandemins större konsekvenser är att kommunen har satsat på att skapa möjlighet för 
några att arbeta hemifrån. Naturligtvis så gäller detta inte alla då många av kommunens 
arbetsuppgifter måste göras på plats.  

Det finns en stor grupp medarbetare som arbetar hemifrån med allt som detta innebär i form av 
isolering och icke kontrollerad arbetsmiljö.  

Med Socialdemokratisk styrning i kommunen så hade det i vår verksamhetsplan nämnts vikten av att 
säkerställa goda arbetsmiljöer även för dem som arbetar hemifrån. VI hade också krävt att det skall 
göras en arbetsmiljö rond för den digitala arbetsmiljön. 
 

Arbetsgivarvarumärket 
Majoriteten skriver om vikten av att stärka arbetsgivarvarumärket. Detta trots att den borgerliga 
politiken under de senaste åren har arbetat i motsatt riktning. Man har verkligen letat efter de små 
besparingar som försämrar vårt arbetsgivarvarumärke. Man har valt att plocka bort satsningar på 
friskvårdsbidrag och fortbildning. Naturliga delar för att stärka arbetsgivarvarumärket.  

Med en Socialdemokratisk budget hade viktiga satsningar tillkommit. Vi hade återinfört 
friskvårdsbidraget och arbetat för att hitta möjligheter för att höja nivån.   

Vi skulle satsat pengar på att minska ojämlikheten. Ett arbete som pågår men som går långsamt då 
små satsningar görs på området.  

Vi hade fått till en ordentlig satsning på personalen i det stora personalpaketet. Det hade varit en 
verklig satsning på arbetsgivarvarumärket. 

Men denna typ av satsningar väljer man aktivt att undvika. Däremot så verkar majoritetens lösning 
vara satsningar på digitala anställningsavtal samt e-tjänster. 
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Majoriteten verkar själva inte ha någon vision om hur man skall nå till framgång i frågan utan 
hänvisar till framtagandet av ett personalpolitiskt program. Detta är naturligtvis viktigt, men det 
kommer inte vara möjligt att göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare om man inte är villig 
att satsa på personalen. Detta utrymme ser vi inte att majoriteten har skapat i den budget som ligger 
till grund för denna verksamhetsplan. 

Vi Socialdemokrater anser att det är viktigt att våra anställda erbjuds en bra och trygg anställning. 
Man bör skapa förutsättningar för fasta anställningar och alltid undvika delade turer. 

 

Nettokostnadsavvikelsen medvetet hög/negativ 
På flera platser i verksamhetsplanen så konstaterar majoriteten att nettokostnadsavvikelsen är 
medvetet hög efter som man vill göra viktiga satsningar på dessa områden. Vi vill passa på att 
konstatera att det också är så att majoriteten prioriterar de områden som har en 
nettokostnadsavvikelse som är negativ. Det är nämligen majoritetens budget som ligger till grund för 
hela verksamhetsplanen. Det betyder att man medvetet lägger mindre pengar på skola än andra 
jämförbara kommuner. Sedan har man en målsättning som är Sveriges bästa skola. 

 
Sveriges bästa skola 
Man konstaterar att man skall arbeta med de ekonomiska konsekvenserna inom Sveriges bästa 
skola. Vi delar bilden av att det är viktigt att följa de ekonomiska konsekvenserna av sina beslut. För 
att göra det möjligt att satsa på Sveriges bästa skola så kan man välja att göra konsekvensanalys av 
andra beslut. Vi delger er gärna följande tanke. Att bygga skolor som inte behövs och som kommer 
att leda till minskat elevunderlag på befintliga skolor är en kostsam satsning och pengarna kunde 
användas bättre. Kanske rent av genom att satsa på den verksamhet som kommunen och andra 
aktörer redan bedriver. 

Vi anser att dessa pengar hade gjort sig bättre som en satsning mot Sveriges bästa skola.  

 
Barn och unga drabbas av majoritetens politik 
Vi ser tillbaka och kan konstatera att förra årets besparingar och även årets besparingar slår hårt 
mot barn och unga. Man väljer att minska satsningar på förebyggande arbete och man väljer att 
skära ner på skola.  

Med en Socialdemokratisk budget och en verksamhetsplan som byggt på den hade vi sett helt andra 
satsningar på att verkligen genomföra Sveriges bästa skola och satsningar på förebyggande arbete. 
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Agenda 2030 och Miljöarbetet 
Majoriteten har vid flera tillfällen visat att satsningar på miljö inte är viktiga. Man har sagt nej till så 
väl ett fördjupat arbete under rubriken Agenda 2030 som till bevarande av jordbruksmark.  

Man har aktivt valt att avsluta satsningen på Fairtrade. 

Det senaste är att man inte vill bevara områden med höga naturvärden. Man säger nej till att inför 
naturreservat i kommunen. Ett agerande som inte alls är förenlig med det arbete som man själva 
initierat med Agenda 2030. Detta är naturligtvis en del av att arbeta med biologisk mångfald. Med 
denna verksamhetsplan så befäster man att man inte vill satsa på viktiga miljöfrågor utan bara 
använder sig av tomma ord.   

 

 
Konsekvensbedömningar innan beslut 
Vi kan också konstatera att majoritetens politiker inte själva alltid ha förstått de konsekvenser som 
deras politik har haft på verksamheten. Vid flera tillfällen har frågor som kommer direkt från de 
historiska nedskärningar man valt att göra dykt upp. Det kanske skulle vara en idé att börja arbeta 
aktivt med konsekvensbedömningar av de beslut som man tar. 

Hur slår nedskärning med 1000:- per elev på skolornas kvalitet? 

Hur kommer beslutet om införande av LOV i särskilt boende slå mot brukarna? Hur påverkar den 
nedskärning som detta innebär brukarna? 

Vilken konsekvens uppstår när man säger nej till att införa naturreservat? 

Vilken påverkan får man av LOV inom vuxenutbildningen? Hur påverkar detta Härryda Framtid? 

Att våga innebär inte att ta beslut utan att fundera över konsekvenserna. Att våga handlar om att 
analyser och våga något som inte prövats förut. 

 

Kommunstyrelsen 
Mål för god ekonomisk hushållning 
Vi konstaterar med oro att den politiska majoriteten inte uppfyller de av fullmäktige satta målen för 
god ekonomisk hushållning. Detta trots deras egna skarpa skrivning om att kostnadsutvecklingen 
inte för överstiga förändringen av skatteintäkter och statsbidrag. Detta är en fråga som bör bevakas 
under den närmaste tiden. 

 
Nämndkommunikation 
Nämndkommunikation är en viktig och bra satsning. Det är dock av stor vikt att denna kanal skall 
vara partipolitisk neutral. Alternativt spegla de olika åsikter som finns inom nämnden. Det får inte bli 
en väg för kommunikation som endast styrs av den ledande majoriteten. Då är det ett stort hot mot 
demokratin. 
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Sektorn för samhällsbyggande 
Exploatörsdrivna projekt 
Vi tror anser att vår förvaltning har en kompetens som gör dem lämpade att ansvara för helheten 
när det kommer till nya projekt. Vi kan också se att de exploatörsdrivna projekten som idag blir allt 
fler och fler tynger ner förvaltningen med en arbetsbörda som i sin tur leder till att det inte hinns 
med att ta fram egna planer i den utsträckning som vi annars hade kunnat göra. Det största 
problemet med de exploatörsdriva projekten är att kommunen inte kan planera och strukturera 
projekten i en sådan ordning och storlek så att det ger oss en jämn nybyggnationstakt. Detta leder 
till att det blir svårare att planera utbyggnaden av förskolor och skolor. Vi kommer heller inte kunna 
styra om projekten blir genomförda eller ej, eller när byggstarten äger rum.  

Denna typ av projekt kommer att vara kostnadsdrivande och kommer att leda till ett högre pris för 
konsumenten. 

När man tillåter byggnation på detta sätt så minskar man kommunens möjlighet till intäkter. 
Minskade intäkter som på sikt kan användas till att finansiera en bättre och starkare välfärd.  

Även i detta fall så väljer den politiska majoriteten att frånsäga sig ansvar och låta marknaden styra. 
Detta förhållningssätt riskerar att ge stora konsekvenser både på kort och lång sikt för kommunen 
och dess invånare.  

 

Befolkningsutvecklingen lever inte upp till målen. 
När man ser till målet om befolkningstillväxt så konstaterar vi att majoriteten inte lyckats nå upp till 
det satta målet under något av de senaste åren. Detta är oroande i en tid då behovet av bostäder är 
högt.  

 

 

Schakt massor 
En mycket viktig fråga för vår kommun är arbetet med schaktmassor. Här anser vi Socialdemokrater 
att det är viktigt att förvaltningen aktivt arbetar med frågan och försöker minska antalet platser där 
man lägger schaktmassor i vår kommun. Det är också viktigt att utöka undersökningarna för att 
säkerställa att det inte dumpas miljöfarligt avfall på dessa platser. 

 

Dialog och avstämning med politiken   
Det är naturligtvis av stor vikt att avstämningar görs med politiken. Dessa bör ske på möten som har 
beslutanderätt i olika frågor. Det betyder att vi för vår del absolut emotsätter oss möjligheten för 
denna typ av avstämning endast på majoritetens presidiemöten. Det är av stor vikt att även 
oppositionen får ta del av den information som finns och att inte “beslut” tas i forum där man inte 
har beslutanderätt. 
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Den politiska ambitionen låg inom barmarksunderhåll. 
Vi kan konstatera att den politiska majoriteten vill minska satsningar på barmarksunderhåll. Detta är 
en besparing som riskerar att leda till ökade kostnader på sikt. Det är bättre att ha ett aktivt arbete 
och förebygga problem än att vara reaktiva och agera när problem redan har uppstått. 

 

Markförsörjning. 
Vi är överens om att markförsörjning är en mycket viktig fråga för framtiden. Vi behöver arbeta 
aktivt med markförsörjning till såväl bostäder som industrimark. Det finns dock en del oroande 
formuleringar i majoritetens verksamhetsplan. En sådan formulering är att arbetet bedrivs genom 
personliga kontakter. Vi Socialdemokrater anser att det är av vikt att det inte är de personliga 
kontakterna som driver arbetet utan snarare konkurrensutsättning och diskussion med flertal parter. 
Vems personliga kontakter är det som skall styra? Varför just dessa personliga kontakter? 

Vidare anser vi att det är av stor vikt att kommunen köper mark för att stärka den markreserv som vi 
har idag. En stor del av den mark som kommunen äger och som är lämplig för exploatering ligger 
inom Landvetter Södra. Om vi skall leva upp till målet att ge nästa generation lika bra eller bättre 
förutsättningar så måste kommunen aktivt köpa på sig mark. Annars finns det nästan ingen mark i 
kommunens markreserv till kommande generationer och deras behov.  

Vi anser att de bästa förutsättningarna för en tryggt och kontrollerad utveckling är att bygga 
bostäder och industrier på kommunalägd mark.  

 

Miljö och hälsoskydd 
Vi håller för närvarande på att investera över en halv miljard i satsningar på VA i kommunen. Detta 
är bra och viktigt. Samtidigt så måste man i detta sammanhang börja arbeta aktivt med de områden 
som inte har kommunalt VA. Det finns flera områden som borde prioriteras upp och som politiken 
borde peka ut tydligt. Några av dem är på gång andra har fördröjts av politisk prestige. Det är nu 
dags att ta frågan på allvar.  

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Vi anser att det är resursslöseri att genomföra en årlig genomlysning av vilka verksamheter eller 
delar av verksamheter som kan bedrivas av en annan utförare. Dessa resurser borde man använda 
till klokare saker inom förvaltningen.  

 
Skall man äga eller hyra lokaler? 
Vi har under det gångna året debatterat vad som är mest fördelaktigt. Vi har gemensamt konstaterat 
att det är billigare att äga än att hyra. I vår politik så skall vi alltid äga de lokaler där vi bedriver 
verksamhet. 

 

Oljepannor 
Frågan om kommunens oljepannor är en av de mest frekvent diskuterade inom politiken. Detta 
känns som en självklarhet. Året är 2020 och man skall inte elda med olja. Det måste åtgärdas 
omgående. 
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Måltidsservice 
Det finns en pågående debatt inom politiken om man skall välja ekologiskt producerad mat eller 
svenskproducerat. Naturligtvis så skulle det bästa vara att kombinera dessa två och köpa 
svenskproducerad och ekologisk mat. Man skulle till och med kunna tycka att det vore lämpligt att 
köpa svenskproducerad, närodlad och ekologisk mat. Med denna skrivning finns en risk att 
upphandlingsproblem uppstår. Vi anser ändå att detta är eftersträvansvärt.  

 

Gummigranulat  
En fråga som känns viktig i verksamhetsplanen är användningen av gummigranulat. Vi ser en tydlig 
minskning av den mängd som förbrukas och det är naturligtvis positivt. Man kan se att det är en 
prognostiserad nedgång från 25 ton till 10 ton per år. Vi anser dock att även detta är en fortsatt hög 
förbrukning som borde kunna minskas. Det finns andra material som har testats. Material som 
många anser var likvärdigt med gummigranulatet men lite dyrare. Här skulle vi vilja se en satsning på 
en mer miljömässig lösning. 

 

Trygga miljöer eller trygghet på riktigt 
Majoriteten vill att verksamheten skall arbeta för att öka tryggheten för medborgare, bland annat 
genom trygga miljöer i alla delar av kommunen. Vi tycker inte att denna inriktning räcker till. Det 
handlar inte om att skapa trygga miljöer. Det handlar om att skapa trygghet på riktigt i hela 
kommunen och inte bara i vissa miljöer.  

 

Beredskap 
Det är viktigt att kommunen tar beredskapsfrågan på allvar och investerar i de reservaggregat som 
behövs. 

 

 

Ulla-Karin Johansson 

Socialdemokraterna 

25 november 2020
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Skriftlig reservation 
 
Det är olyckligt ordföranden väljer att inte släppa fram protokollsanteckningar under mötet, speciellt 
att det sker utan föregående varsel.  
 
Nedan utdrag ur PM har sänts till bland annat till gruppledare i kommunen med anledning av 
hanteringen av protokollsanteckningar i Härryda kommuns olika politiska forum. Jag hoppas vi i 
kommunstyrelsen framgent kan hantera verktyget ”protokollsanteckning” på rationellt sätt. 

 

3. Hantering protokollsanteckningar, reservationer etc. 

Under mandatperioden har vid ett antal tillfällen en något inkonsekvent hantering av 
protokollsanteckningar och reservationer förekommit. Protokollsanteckningar regleras inte i 
arbetsordningen men bör ses över i den kommande demokratiberedningens arbete.  

En protokollsanteckning är en mildare markering än en reservation i fall då en deltagare väljer att 
inte delta i beslutet eller har avvikande uppfattning. Den viktiga skillnaden mellan dessa två 
förfaranden är att en reservation är ett tydligt juridiskt ställningstagande mot ett beslut.  

För att få sin mening antecknad i protokollet som protokollsanteckning måste man, som det gått till i 
vissa av kommunens forum och är olämpligt, först reservera sig. Verktyget reservation riskerar 
därmed att urvattnas och följden kan bli onödiga och omfattande voteringsförfaranden.   

Protokollsanteckningar bör användas sparsamt och vara korta och koncisa. Huvuddragen i varför man 
vill göra en anteckning bör muntligen redovisas på sittande möte – därefter håller sig ledamoten till 
detta och lämnar på snart som möjligt in texten, i god ordning. Anledningen till att man inte kan ha 
anteckningen helt färdigformulerad under sittande möte kan vara att det tillförs information under 
detta som gör att skrivningen bör modifieras eller bli mer klargörande. 

Exempel på skrivningar om protokollsanteckning finns i handböcker för politiker i andra kommuner. 

Ale kommun 

” PROTOKOLLSANTECKNING I samband med att ett ärende avgörs kan en ledamot eller ersättare lämna en protokolls-
anteckning. Det finns inte några lagregler om sådana och det är helt upp till ordföranden att bestämma om de får göras. De 
andra i nämnden har rätt att kräva en redovisning av innehållet för att den ska tas in i protokollet. Protokollsanteckningen 
ska lämnas in senast vid utsatt tid för justering. Precis som med skriftliga reservationer är e-post ett önskvärt medium.” 

https://ale.se/download/18.69a73137157422b27fb437e/1475477811391/16.03.%20Handbok.pdf 

Karlstad kommun 

” Lämna protokollsanteckning Det finns möjlighet att göra protokollsanteckningar. Det saknas lagregler kring 
protokollsanteckningar så det är upp till ordförande att bestämma om de får göras. Ordförande kan kräva att du muntligt 
ska redovisa innehållet i protokollsanteckningen. Vill du lämna en protokollsanteckning ska den skickas till sekreteraren så 
snart som möjligt efter mötet men senast vid justering av protokollet. Protokollsanteckningen blir en bilaga till protokollet.” 

https://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/politiker_i_karlstads_kommun/information-till-
politiker/handbok-for-fortroendevalda-i-karlstads-kommuns-namnder.pdf 

 

Mariestad kommun 
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Bilaga 9 till protokollet 2020-11-19 § 426 
  

” Protokollsanteckning Som ledamot i styrelse eller nämnd finns det möjlighet att lämna så kallad ’protokollsanteckning’ i 
samband med att ett ärende avgörs. Det finns i inget i kommunallagen som heter protokollsanteckning och således finns det 
heller inga lagregler kring detta. Det är helt upp till ordföranden att bestämma om en anteckning får göras. Godkännandet 
av protokollsanteckningen ska noteras i protokollet. En protokollsanteckning ska anmälas under sammanträdets gång och 
lämnas in till sekreteraren i anslutning till mötet. En protokollsanteckning ska vara skriftlig. Den ska vara kort och koncis och 
får inte förses med bilagor. Ordföranden och övriga ledamöter i nämnden har rätt att kräva en redovisning av innehållet i 
anteckningen för att den ska tas in i protokollet.” 

https://mariestad.se/download/18.3de8938e167c696d4f8543bb/1546959548122/Handbok%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rtro
endevalda.pdf 

SD Härryda föreslår därför följande: 

 Likformig hantering av verktyget protokollsanteckning implementeras i Härryda kommuns 
politiska forum. 

 Alla politiker eftersträvar att vi håller oss till föreslagna och överenskomna riktlinjer.  
 Medskickas till demokratiberedningen att tydligare implementera verktyget 

protokollsanteckning.  

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson  
Gruppledare 

0768 93 60 50  
peter.arvidsson@politiker.harryda.se 
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§ 427        Dnr 2020KS566 

Bostadsförsörjningsprogrammet 2021-2025  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 80 om nya riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i Härryda kommun. Enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjerna för bostadsförsörjningsprogram antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen och 
bostadsförsörjningsprogrammet ska läsas tillsammans för att ge en komplett helhetsbild 
utifrån lagstiftningen. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad tar fram förslag till bostadsförsörjningsprogram. 
Bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar och riktlinjer utgår från beslutade riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Bostadsförsörjningsprogrammet är också baserat på och samordnat med 
kommunens årliga program för lokalresursplanering, verksamhets- och finansieringsplan. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet 2021–2025 utgör ett verktyg för kommunen att prioritera 
vilka bostadsprojekt som ska genomföras inom tidsperioden 2021–2025 med utblick till 
tidsperioden 2026–2030. Bostadsförsörjningsprogrammet är ett av kommunens verktyg för 
långsiktig planering av nyproduktion av bostäder i kommunen. Programmet utgör också ett 
underlag för planering av detaljplaner, kommunala investeringar i form av vägar, vatten- och 
avloppsledningar samt annan kommunal infrastruktur och service. Programmet utgör även 
underlag för framtagande av befolkningsprognoser. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet 2021–2025 har arbetats fram under våren 2020. Inför 
kommunfullmäktiges arbete med budget för år 2021 lämnade sektorn för samhällsbyggnad 
utkast till bostadsförsörjningsprogram, olika scenarier och befolkningsprognoser samt förslag 
på olika tänkbara framtida bostadsprojekt inom kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet 
har under perioden 25 juni– 20 oktober 2020 skickats på remiss till mottagare i enlighet med 
bilaga 3 till tjänsteskrivelsen. En sammanställning av inkomna yttranden återfinns i bilaga 4 
till tjänsteskrivelsen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 1 oktober 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogrammet 
2021–2025 daterat den 1 oktober 2020, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att 
komplettera bostadsförsörjningsprogrammet med de planbesked som kommunstyrelsen har 
beviljat efter att programmet tagits fram. Dessa är: 
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- Bostäder och äldreboende på Bårekulla 1:3, byggstart 2024. 
- Landvetter 6:638 - gammal förskola som ska omvandlas till ca 6 bostäder, byggstart 2024. 
  
Vidare yrkar Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson (SD) 
att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 18:10-18:15. 
  
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 8 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogrammet 2021–2025 daterat den 1 
oktober 2020. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att komplettera bostadsförsörjningsprogrammet 
med de planbesked, som kommunstyrelsen har beviljat efter att programmet tagits fram. 
Dessa är: 
- Bostäder och äldreboende på Bårekulla 1:3, byggstart 2024. 
- Landvetter 6:638 - gammal förskola som ska omvandlas till ca 6 bostäder, byggstart 2024. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige bostadsförsörjningsprogrammet. 
  
Följande reserverar sig mot beslutet skriftligt: Patrik Linde (S) bilaga 11, Robert Langholz 
(S) bilaga 12, Roland Jonsson (MP) bilaga 13, och Peter Arvidsson (SD) bilaga 14. 
 
Mot beslutet reserverar sig även Ulla-Karin Johansson (S).  
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

Voteringslista: § 427 
Ärende: Bostadsförsörjningsprogrammet 2021-2025,  2020KS566 
 
Bilaga 10, voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Peter Arvidsson (SD), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 11 till protokollet 2020-11-19 § 427 

   

 

Skriftlig reservation från Patrik Linde på ärende 5, KS den 19 
november, Bostadsförsörjningsprogrammet 2021-2025 
 

Jag väljer att reservera mig mot beslutet eftersom jag har en avvikande åsikt om hur 
bostadspolitiken borde planeras och skötas. 

Nedan redogör jag för hur mina åsikter skiljer sig från majoritetens beslut: 

 

När det handlar om bostadsbyggande och bostadsförsörjning så har majoriteten och 
Socialdemokraterna olika inriktningar. 

När man läser bostadsförsörjningsprogrammet ser man vilka konsekvenser majoritetens 
bostadspolitik ger.  

 

En självklarhet, som vi redan varnade för när man införde arbetet med exploatörsdrivna 
detaljplaner, är att antalet hyresrätter i nyproduktion kommer att vara låg. Detta då exploatören 
själv kan välja vilken upplåtelseform som skall byggas. De är mer gynnsamt för exploatören att bygga 
bostadsrätter eller dess nära släkting ägarlägenheter. I programmet som nu skall tas så kan man 
konstatera att endast 17 procent av de planerade lägenheterna är hyresrätter. Vi anser att 
hyresrätten är viktig eftersom det för många är det enda alternativet.  

 

Det finns många unga vars föräldrar inte har möjligheten att köpa dem en lägenhet på marknaden. 
Det finns många som inte har de resurser undanstoppade som krävs för att kunna köpa sig en egen 
bostadsrätt eller ägarlägenheter. 

 

Vi kan nu konstatera att majoritetens exploatörsdrivna projekten leder till  är en mer segregerad 
bostadspolitik. Nya och prestigefyllda projekt med fina och moderna lägenheter till de som har 
möjligheten att köpa. Utanförskap och brist på boende för stor grupp medborgare som inte har de 
ekonomiska möjligheterna.  

 

Majoriteten har gett i uppdrag att stimulera byggnationen av ägarlägenheter medan 
Socialdemokraterna vill se mer hyresrätter.  

 

Vi Socialdemokrater ser flera riskfaktorer med de exploatörsdrivna projekten.  
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Bilaga 11 till protokollet 2020-11-19 § 427 

   

 

När man inte bygger på kommunal mark utan öppnar upp för byggnation på privat mark så väljer 
man att avsäga sig möjligheterna till stora potentiella inkomster för kommunen. Konsekvensen blir 
pengarna inte kommer till kommuninnevånarna utan hamna hos en enskild markägare. Skall 
verkligen kommunens planering syfta till att öka den enskilde markägarens värde eller skall den 
skapa ett mervärde för kommunens alla innevånare? 

 

Patrik Linde 

Socialdemokraterna 

25 november 2020 
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Reservation  

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att godkänna 
bostadsförsörjningsprogrammet för 2021-2025. Det finns många skrivningar och 
inriktningar i majoritetens förslag som är värt att nämnas där de står i kontrast mot en 
socialdemokratisk bostadspolitik. Som exempelvis hur det saknas en koppling till riktlinjer 
för bostadsförsörjning, vilket även remissinstanserna anmärkt på. Dessvärre har 
kommunstyrelsens ordförandes beslut att inte tillåta oppositionen att lägga en kort 
protokollsanteckning nödgat mig att rösta avslag till föreslaget 
bostadsförsörjningsprogram.


Robert Langholz, socialdemokraterna.

Bilaga 12 till protokollet 2020-11-19 § 427
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Bilaga 13 till protokollet 2020-11-19 § 427 

Skriftlig reservation Kommunstyrelsemöte 2020-11-19 
 

5. Bostadsförsörjningsprogrammet 
Vi yrkade på avslag på grund av att många uppgifter i bostadsförsörjningsprogrammet som vi starkt 
kritiska emot. Vårt starkaste invändning är att det står minst 1,5 % befolkningsökning som är för hög 
om man ska klara uppbyggnad av alla samhällsfunktioner som krävs och inte undergräva kommunens 
ekonomi 

 

Roland Jonsson (MP) 
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Bilaga 14 till protokollet 2020-11-19 § 427 

 
Skriftlig reservation - Bostadsförsörjningsprogrammet 2021-2025 

 
Avsikten vara att skriva en protokollsanteckning men nödgades reservera mig för att få vår mening 
antecknad i protokollet. 
 
Vi kan inte stå bakom bostadsförsörjningsprogrammet bl.a. då inte initiativärende: ”Initiativärende 
om information, diskussion och klargörande om Mölnlycke fabriker och eventuella brister i 
planeringen för att uppnå bra integration” behandlades innan beslut. 

 

Peter Arvidsson (SD) 
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§ 428        Dnr 2020KS614 

Överföring av verksamhet samt anläggningar till Härryda Vatten och 
Avfall AB  

  
I samband med beslut om budget för 2020-2024 den 17 juni 2019 § 93 uppdrog 
kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att bolagisera kommunens verksamhet för vatten 
och avfall. Bolaget ska tillsvidare vara helägt av Härryda kommun. Inför arbetet med 
verksamhetsövergång beslutade kommunfullmäktige den 23 april 2020 § 69 att bilda bolaget 
Härryda Vatten och Avfall AB. 
  
Härryda kommuns vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet ska enligt föreliggande förslag 
överföras till bolaget Härryda Vatten och Avfall AB per den 1 januari 2021. Överföringen 
omfattar dels verksamhetsövergång och dels verksamhetens anläggningstillgångar. 
Anläggningstillgångarna bedöms vid överlåtelsetillfället ha ett bokfört värde på 670 mnkr. 
  
I samband med rörelseöverlåtelsen till bolaget behöver kommunfullmäktige fastställa 
förändringar i bolagsordningen samt ägardirektiv till bolaget. 
  
Bolaget föreslås finansieras genom dels eget kapital om 150 mnkr och dels genom upptagande 
av lån om cirka 325 mnkr mot kommunal borgen. Bolaget övertar även skulder till vatten- och 
avloppskollektivet om cirka 195 mnkr gällande anslutningsavgifter samt ackumulerade 
ekonomiska överskott. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 9 november 
2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 

 kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB enligt 
bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 

 kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB enligt 
bilaga 2 till tjänsteskrivelsen. 

 kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet i Härryda Vatten och Avfall AB ska 
uppgå till tio miljoner kronor (10 000 000 kronor) och att nio miljoner 
niohundrafemtio tusen kronor (9 950 000 kronor) tillförs bolaget genom 
kvittningsemission. 
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 kommunfullmäktige beslutar att tillföra Härryda Vatten och Avfall AB ett villkorat 
aktieägartillskott på etthundrafyrtio miljoner kronor (140 000 000 kronor). 

 kommunfullmäktige beviljar Härryda Vatten och Avfall AB borgen med maximalt 
fyrahundra miljoner kronor (400 000 000 kronor) för upptagande av lån. 

 kommunfullmäktige beslutar att godkänna rörelseöverlåtelseavtal, samt avtalsbilagor, 
mellan Härryda kommun och Härryda Vatten och Avfall AB enligt bilaga 3 till 
tjänsteskrivelsen. 

 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande 
och kommundirektör att underteckna avtalet, under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner rörelseöverlåtelseavtalet. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons 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 Peter Arvidssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 12 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej. Bilaga 15 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB enligt bilaga 
1 till tjänsteskrivelsen. 
  
Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB enligt bilaga 2 
till tjänsteskrivelsen. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet i Härryda Vatten och Avfall AB ska uppgå till 
tio miljoner kronor (10 000 000 kronor) och att nio miljoner niohundrafemtio tusen kronor (9 
950 000 kronor) tillförs bolaget genom kvittningsemission. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra Härryda Vatten och Avfall AB ett villkorat 
aktieägartillskott på etthundrafyrtio miljoner kronor (140 000 000 kronor). 
  
Kommunfullmäktige beviljar Härryda Vatten och Avfall AB borgen med maximalt 
fyrahundra miljoner kronor (400 000 000 kronor) för upptagande av lån. 
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Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rörelseöverlåtelseavtal, samt avtalsbilagor, mellan 
Härryda kommun och Härryda Vatten och Avfall AB enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner rörelseöverlåtelseavtal uppdrar 
kommunstyrelsen åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att underteckna 
avtalet. 
  
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson. Bilaga 16, skriftlig reservation. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

Voteringslista: § 428 
Ärende: Överföring av verksamhet samt anläggningar till Härryda Vatten och Avfall AB,  
2020KS614 
 
Bilaga 15, voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Peter Arvidsson (SD), ersättare  X  
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 16 till protokollet 2020-11-19 § 428 

 
Skriftlig reservation - Överföring av verksamhet samt anläggningar till Härryda Vatten och Avfall AB 

 
Avsikten vara att skriva en protokollsanteckning men nödgades reservera mig för att få vår mening 
antecknad i protokollet. Bland annat finns brister i ägardirektivets utformning, med delvis motstridiga 
och otydliga direktiv, som riskerar ineffektiv styrning vilket kan leda till felaktiga investeringsbeslut 
relativt hur kommunen utvecklas. Översyn av ägardirektivet bör genomföras under våren 2021. 

 

Peter Arvidsson (SD) 
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§ 429        Dnr 2020KS390 

Yttrande över Åtgärdsvalsstudie Metrobuss  

  
Trafikverket har den 20 maj 2020 översänt remiss angående Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
Metrobuss till Härryda kommun. ÅVS Metrobuss är ett samverkansprojekt mellan 
Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad, Partille kommun och 
Västtrafik AB. Yttrandet ska skickas till Trafikverket senast den 30 november 2020. 
 
Åtgärdsvalsstudien utgår från Målbild Koll2035, där bland annat ett metrobussystem föreslås 
att bli en del av trafiksystemet som binder samman det sammanhängande storstadsområdet 
med övriga regionen. Metrobussystemet utreds och valideras i studien mot andra trafiksystem 
och är på en övergripande nivå. 
 
Åtgärdsvalsstudien förhåller sig till tre scenarier, A, B och 0+. Scenario A innebär ett 
metrobussystem helt skilt från annan trafik. I scenario B är utgångspunkten att i första hand 
optimera, sen bygga om och om inte det går bygga nytt utifrån var behoven av ny 
infrastruktur är som störst och får störst effekt. Scenario 0+ är ett jämförelsealternativ för att 
visa hur dagens expressbusstrafik skulle kunna utvecklas utan större infrastrukturella åtgärder. 
 
Härryda kommun är positiv till en utbyggnad av ett trafiksystem i mellanstadsringen men 
betonar fortsatt utredningsbehov samt lyfter ytterligare faktorer som behöver belysas. Härryda 
kommun vill gärna ha en dialog samt involveras i det fortsatta arbetet tillsammans med övriga 
angränsande kranskommuner. Vidare önskar Härryda kommun att Västra Götalandsregionen 
och Trafikverket tydliggör när ytterligare aktörer har möjlighet att påverka fortsatt utveckling 
av systemet. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 15 oktober 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S), Mikael Johannisson (M) och 
Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 15 oktober 2020 från 
sektorn för samhällsbyggnad som eget yttrande till Trafikverket med följande tillägg under 
rubriken "utvidga stadstrafikområdet", 
 i andra meningen stryka ”på sikt” samt lägga till "samt att dessa inkluderas i zon A". Hela 
meningen i yttrandet lyder därefter: "Härryda kommun anser att det med hänsyn taget till 
såväl geografiska förhållanden som den regionala utvecklingen är motiverat att snarast 
utvidga stadstrafikområdet att inkludera Mölnlycke, och hela stråket väster om Landvetter 
flygplats, samt att dessa inkluderas i zon A." 
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Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs yrkande om att 
anta yttrandet och Roland Jonssons yrkande om avslag. Om kommunstyrelsen beslutar att 
anta yttrandet kommer ordföranden ställa proposition på Per Vorbergs tilläggsyrkande. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
  
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 17 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 15 oktober 2020 från sektorn för 
samhällsbyggnad som eget yttrande till Trafikverket med följande tillägg under rubriken 
"utvidga stadstrafikområdet", i andra meningen stryka ”på sikt” samt lägga till "samt att dessa 
inkluderas i zon A". Hela meningen i yttrandet lyder därefter: "Härryda kommun anser att det 
med hänsyn taget till såväl geografiska förhållanden som den regionala utvecklingen är 
motiverat att snarast utvidga stadstrafikområdet att inkludera Mölnlycke, och hela stråket 
väster om Landvetter flygplats, samt att dessa inkluderas i zon A." 
 
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP). Bilaga 18, skriftlig reservation. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 429 
Ärende: Yttrande över Åtgärdsvalsstudie Metrobuss,  2020KS390 
 
Bilaga 17, 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   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Peter Arvidsson (SD), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 18 till protokollet 2020-11-19 § 429 

Skriftlig reservation Kommunstyrelsemöte 2020-11-19 
 

7. Yttrande Metrobuss  
Genom att kommunstyrelsen ordförande har infört nya regler att vi i oppositionen inte får skriva en 
protokollsanteckning, om den så är en mening.  
För att kunna ta till protokollet av inte helt stöder det framlagda yttrandet så blev vi nödgade att yrka 
avslag trots att vi tyckte yttrandet var bra till många delar. Men skrivningen om Landvetter Södra är 
helt felaktig. 

 

Roland Jonsson (MP) 
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§ 430        Dnr 2020KS547 

Försäljning av Landvetter 4:141, kv 3 Landvetter centrum  

  
Kommunstyrelsen godkände den 7 november 2019 § 307 köpekontrakt för återköp av del av 
Härryda Landvetter 4:124, Landvetter centrum kvarter 3, mellan Härryda kommun och Förbo 
AB och uppdrog åt förvaltningen att på nytt försälja fastigheten genom ett anbudsförfarande 
som följer kommunens riktlinjer för markanvisningar. Kommunen köpte tillbaka fastigheten 
för 3 700 000 kronor. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad bjöd in till budgivning för uppförande av flerbostadshus på 
kvarteret 3 i Landvetter centrum under perioden 31 mars 2020 till 1 juni 2020. Vid 
anbudsöppningen hade 13 stycken anbud inkommit. Kommunstyrelsen utsåg den 11 juni 2020 
§ 270 Kålltorps Projektutveckling AB till vinnare med högst anbud om 20 533 000 kr. 
Kommunstyrelsen gav även förvaltningen i uppdrag att utifrån förutsättningarna för 
budgivningen återkomma med förslag på marköverlåtelseavtal mellan kommunen och 
Kålltorps Projektutveckling AB. 
 
En förutsättning för marköverlåtelseavtal var enligt anbudsförfarandet att färdiga 
bygglovshandlingar arbetas fram i samråd med Härryda kommun. Kålltorps Projektutveckling 
AB har i samråd med kommunen tagit fram ritningar för tänkt byggnation inom kvarteret 3 i 
Landvetter. Enligt förslaget ska ett flerbostadshus i tre våningar uppföras med totalt ca 30 
lägenheter bestående av 1-4 rum och kök på varje plan. Fasaderna kommer utformas i en slät 
spontat vertikal träpanel med en ytbehandling av brunt pigment. För bildande av 
bostadsrättsförening har Kålltorps Projektutveckling AB bildat bolaget Ekonomisk förening 
Landevi Park som kommer stå som köpare av fastigheten. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag upprättat förslag 
till köpekontrakt mellan Ekonomisk förening Landevi Park och Härryda kommun. 
Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter fastigheten Landvetter 1:141 om totalt cirka 
2 000 kvm för en köpeskilling av 20 533 000 kronor, vilket motsvarar ca 9500 kronor per 
BTA. Till köpekontraktet finns bilagda ritningar som ska ligga till grund för 
bygglovsansökan. En tät dialog har hållits mellan kommunen och köparen vid framtagande av 
ritningarna. 
 
Enligt köpekontraktet ska köparen ansöka om bygglov enlig bifogade ritningar, stå för 
avgifter avseende bygglov, planavgift, tekniska anslutningar, lagfart med mera. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 15 september 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
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Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S), Håkan Eriksson (KD), 
Martin Tengfjord (SP), David Dinsdale och Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen godkänner 
köpekontrakt mellan Härryda kommun och Ekonomisk förening Landevi Park enligt 
föreliggande förslag, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- 
och exploateringschef att underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande 
handlingar. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons 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 Peter Arvidssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 12 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej. Bilaga 19 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt mellan Härryda kommun och Ekonomisk förening 
Landevi Park enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 430 
Ärende: Försäljning av Landvetter 4:141, kv 3 Landvetter centrum,  2020KS547 
 
Bilaga 19, 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   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Peter Arvidsson (SD), ersättare  X  
Resultat 12 1 0 
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§ 431        Dnr 2020KS576 

Förvärv av del av fastigheten Landvetter 4:107  

  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till överenskommelse om 
fastighetsreglering avseende markförvärv av del av fastigheten Landvetter 4:107. 
Överenskommelsen innebär att Härryda kommun förvärvar ett område om ca 18,4 ha 
obebyggd skogsmark. Ersättningen för markförvärvet är 8 277 300 kronor. Området som 
förvärvas är utpekat som framtida utbyggnadsområde i översiktsplan 2012 samt inom 
planområdet för pågående fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 24 september 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
överenskommelse om fastighetsreglering mellan Härryda kommun och fastighetsägarna för 
Landvetter 4:107 enligt föreliggande förslag. Markförvärvet finansieras inom ramen för 
tidigare beslutad upplåning. 
 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och 
mark- och exploateringschef att underteckna överenskommelsen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons 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 Peter Arvidssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 12 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej. Bilaga 20 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering mellan Härryda 
kommun och fastighetsägarna för Landvetter 4:107 enligt föreliggande förslag. Markförvärvet 
finansieras inom ramen för tidigare beslutad upplåning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om 
fastighetsreglering uppdrar kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna överenskommelsen. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 431 
Ärende: Förvärv av del av fastigheten Landvetter 4:107,  2020KS576 
 
Bilaga 20, 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   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Peter Arvidsson (SD), ersättare  X  
Resultat 12 1 0 
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§ 432        Dnr 2020KS653 

Lokal trafikföreskrift om parkering på Långenäsvägen  

  
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, 
vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala 
trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning på 
en kommunal väg. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokal trafikföreskrift om parkering på 
Långenäsvägen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 22 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Långenäsvägen i Mölnlycke, 1401 2020:00021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 433        Dnr 2020KS727 

Begäran om att genomföra underhållsåtgärder på 
belysningsanläggningar  

  
Underhåll på kommunens belysningsanläggning behöver göras både av elsäkerhetsmässiga 
skäl som av funktionella. Genom att hantera en del av de underhållsåtgärder som behöver 
göras inom ramen för kommunens ekonomiska överskott 2020 bedöms framtida 
underhållskostnader och framtida kostnader för felavhjälpning bli lägre.   
  
Aktuella underhållsåtgärder rör bland annat kontroll av anläggningens elsäkerhet, utbyte av 
korrosionsskadade stolpar, dokumentation av nätet, märkning av stolpar samt röjning av 
ledningsgator. Den totala kostanden för att genomföra dessa underhållsåtgärder under 2020 
summeras till ca 2,0 mnkr. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att underhållsåtgärder på kommunens  
belysningsanläggning för upp till 2,0 mnkr utförs inom ramen för kommunens ekonomiska 
överskott 2020.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 434        Dnr 2020KS436 

Beslut om inköp av lastbil  

  
Enheten mark och anläggningar, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, behöver en lastbil 
för att utföra transporter inom drift och underhåll. Transporterna sker i huvudsak för uppdrag 
från trafikverksamheten, sektorn för samhällsbyggnad men också på fritidsanläggningar och 
till viss del för Härryda Energi AB (HEAB). Lastbilen används mycket, mer än full 
arbetsvecka. Detta beror på att utöver de inplanerade arbetena i den dagliga driften används 
lastbilen också till akuta jourärenden, som exempelvis när träd faller över vägar samt vid 
brådskande ärenden för HEAB. Ett annat viktigt användningsområde för lastbilen är att 
transportera ut reservkraftverk och annan utrustning vid samhällsstörningar. 
 
Nuvarande lastbil hyrs in och den närmar sig sin tekniska livslängd. För att enheten mark och 
anläggningar ska kunna genomföra sitt uppdrag fullt ut behövs en ny lastbil. Förvaltningen 
bedömer att mark och anläggningar, för att kunna utföra sitt uppdrag, behöver köpa in en 
lastbil som är på plats under 2022. Eftersom lastbilen används så många timmar per år och 
dessutom fyller en viktig funktion vid samhällsstörningar bedömer förvaltningen att köp av 
lastbil är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 13 oktober 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner inköp av en lastbil. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner inköp av en lastbil. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 435        Dnr 2020KS563 

Utökad investeringsram för Råda säteri  

  
Härryda kommun har sedan 1965 ägt området runt Råda säteri och sedan 1970 även 
huvudbyggnaden (mangårdsbyggnaden) med tillhörande byggnader. Enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2017 skulle kommunen överta ansvaret för att utveckla Råda säteri. Senare 
samma år beslutade kommunstyrelsen även om en investeringsbudget för Råda säteri. 
Investeringsbudgeten omfattade totalt 20,5 mnkr för femårsperioden 2018-2022. 
 
Under de år som Råda säteri varit utarrenderat har hyresgästerna varit ansvariga för det inre 
underhållet och kommunen för det yttre underhållet. Från 2018 har kommunen rådighet över 
Råda säteri vilket innebär att ansvaret för det inre underhållet gått över till förvaltningen. 
Detta innebar att kommunen kunde påbörja ett mer långsiktigt strategiskt arbete med 
viljeinriktning för Råda säteri. År 2019 beslutade kommunfullmäktige om en inriktning för 
Råda säteri. Det övergripande målet för inriktningen var att öka områdets attraktionskraft och 
att stärka Råda säteri som besöksmål. En viktig del i den beslutade inriktningen för Råda 
säteri är att upplåta säteriets mangårdsbyggnad för restaurangverksamhet. 
 
Förvaltningen har under våren 2020 konstaterat att investeringsbudgeten, som beslutades 
2017, behöver utökas för att skapa förutsättningar för att driva restaurangverksamhet i 
mangårdsbyggnaden. Den tidigare bedömda nivån för investeringar i byggnaden var baserad 
på en uppskattning utifrån förvaltningens ansvar gällande yttre underhåll. Den beaktade inte 
de mer omfattande åtgärder som visat sig nödvändiga för att kunna ha restaurang i lokalerna. 
 
Förvaltningen har under våren 2020 genomfört en projektering för invändig renovering av 
mangårdsbyggnaden för att skapa underlag för insatser och investeringsbudget. Förvaltningen 
har dessutom gett ramavtalsentreprenörer för byggnadsarbeten i uppdrag att beräkna trolig 
kostnad för invändig renovering av mangårdsbyggnaden utifrån projekteringsunderlagen. 
 
För att möjliggöra en restaurang i mangårdsbyggnaden och utveckla området vid Råda säteri, 
i enlighet med gällande inriktningsbeslut och vårdplan, bedömer förvaltningen att det krävs en 
utökad investeringsram. Detta möjliggör även hyresintäkter från restaurangverksamheten. 
Förvaltningen bedömer att investeringsramen för Råda säteri bör utökas med 23 mnkr. Om 
investeringsbudgeten inte utökas bedömer förvaltningen att det finns möjlighet att skjuta på 
den invändiga renoveringen av mangårdsbyggnaden eftersom inriktningen för Råda säteri inte 
är tidsatt. Detta medför dock att restaurangverksamhet inte kan bedrivas i 
mangårdsbyggnaden. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 26 oktober 2020. 
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Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för en total genomlysning av helheten av Råda säteri, 
innan nya investeringar görs. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för en total genomlysning av 
helheten av Råda säteri, innan nya investeringar görs. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 436        Dnr 2020KS676 

Politisk styrning av arbetet med Råda Säteri  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 i § 117 om prioriterade mål och inriktningar 
för 2021. Ett av målen var att kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns politisk styrning 
och uppföljning för att uppnå det av kommunfullmäktige beslutade inriktningsbeslutet för 
Råda Säteri. 
 
Förvaltningen har fört dialog med företrädare för den politiska majoriteten respektive 
oppositionen om hur den politiska styrningen av Råda Säteri kan utformas och utarbetat 
förslag till styrning. Kommunalråden föreslås utses till politisk styrgrupp med uppdrag att 
kontinuerligt tolka och fatta beslut om vägval utifrån den av kommunfullmäktige beslutade 
inriktningen för Råda Säteri samt att följa den ekonomiska utvecklingen utifrån beslutade 
budgetramar. Beslut som inte omfattas av delegation till förvaltningen fattas av 
kommunstyrelsen, som därmed utövar den yttersta styrningen av arbetet. Innan ärenden som 
avser ekonomiska frågor föreläggs kommunstyrelsen ska de tas upp i kommunstyrelsens 
ekonomiutskott. Ärenden som är av större vikt eller principiell karaktär lyfts till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 1 november 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen utser Per Vorberg, Maria Kornevik Jakobsson 
och Patrik Linde att utgöra politisk styrgrupp för arbetet med Råda Säteri, samt att 
kommunstyrelsen uppdrar till den politiska styrgruppen att kontinuerligt tolka och fatta beslut 
om vägval utifrån den av kommunfullmäktige beslutade inriktningen för utveckling av Råda 
Säteri samt att följa den ekonomiska utvecklingen utifrån beslutade budgetramar. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen 
utser ekonomiutskottet till den politiska styrgruppen. 
  
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 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 21 voteringslista. 
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Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Per Vorberg, Maria Kornevik Jakobsson och Patrik Linde att utgöra 
politisk styrgrupp för arbetet med Råda Säteri. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till den politiska styrgruppen att kontinuerligt tolka och fatta beslut 
om vägval utifrån den av kommunfullmäktige beslutade inriktningen för utveckling av Råda 
Säteri samt att följa den ekonomiska utvecklingen utifrån beslutade budgetramar. 
 
Följande reserverar sig mot beslutet skriftligt: Roland Jonsson (MP) bilaga 22, Robert 
Langholz (S) bilaga 23, Patrik Linde (S) bilaga 24. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

Voteringslista: § 436 
Ärende: Politisk styrning av arbetet med Råda Säteri,  2020KS676 
 
Bilaga 21, 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  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Peter Arvidsson (SD), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 22 till protokollet 2020-11-19 § 436 

Skriftlig reservation Kommunstyrelsemöte 2020-11-19 
 

15. Politisk styrning 
Jag yrkade på att den politiska styrgruppen ska vara ekonomiutskottet. Att det endast är de tre 
kommunalråden som kan ta beslut, innebär att det inte blir en demokratisk insyn för alla partier och 
en medverkan i styrning och beslut. En politisk tillsatt grupp måste bestå av alla politiska partier 

 

Roland Jonsson (MP) 
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Reservation  

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut angående politisk styrning av arbetet 
med Råda Säteri. En så viktig symbolbyggnad för Härryda kommun bör givetvis ha så 
bred förankring som möjligt, hos så många partier som möjligt. Därför är det ett bättre 
beslut med avseende på transparens och öppenhet att den politiska styrningen ligger hos 
den större gruppen ekonomiutskottet istället för hos den lilla gruppen heltidsarvoderade 
nämndsordföranden. Denna synpunkt hade kanske kunnat rymts i en kort 
protokollsanteckning. Dessvärre har kommunstyrelsens ordförandes beslut att inte tillåta 
oppositionen att lägga någon protokollsanteckning nödgat mig att rösta avslag till 
föreslaget beslut.


Robert Langholz, socialdemokraterna.

Bilaga 23 till protokollet 2020-11-19 § 436
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Bilaga 24 till protokollet 2020-11-19 § 436 

   

 

Skriftlig reservation från Patrik Linde på ärende 15, KS den 19 
november, Politisk styrning av arbetet med Råda Säteri  
 

Jag väljer att reservera mig mot beslutet eftersom jag anser att det är av stor vikt att många politiker 
och fler politiska partier får vara med och ta ansvar och delta i arbetet med den politiska styrningen 
av arbetet med Råda Säteri. 

Det finns ett förslag om att lägga ansvaret hos ekonomiutskottet vilket torde vara lämpligt då detta i 
mångt och mycket är en ekonomisk fråga. Det ger också en ökad bredd i antalet politiker och 
politiska partier som får en chans att vara med och påverka arbetet.  

 

Patrik Linde 

Socialdemokraterna 

25 november 2020 
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§ 437        Dnr 2020KS426 

Kommunernas klimatlöften  

  
Härryda kommun har bjudits in att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Kommunernas klimatlöften 
består av 20 olika åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor 
utsläppsminskning. Syftet med satsningen är att förstärka klimatarbetet och bidra till 
omställningen att minska klimatutsläppen i Västra Götaland med 80 procent till 2030. 
Kommunstyrelsen i respektive kommun tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska 
genomföras under 2021. Beslut om vilka klimatlöften Härryda kommun väljer att anta skickas 
till Västra Götalandsregionen senast 1 december 2020. 
 
Förvaltningen har kartlagt Härryda kommuns befintliga klimatarbete utifrån de 20 olika 
åtgärderna som föreslås i Kommunernas klimatlöften. I 4 av de 20 åtgärderna gör 
förvaltningen bedömningen att kommunen redan arbetar med frågan, dock inte enligt de 
kriterier som anges i klimatlöftet. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 11 
klimatlöften. En del av dessa arbetar kommunen med redan idag, medan en del är delvis nya 
insatser som kommunen föreslås åta sig som klimatlöften att genomföra under 2021. Inom 
ramen för satsningen har kommunerna även möjlighet att lyfta fram en ytterligare insats för 
klimatet som kommunen arbetar med just nu. Förvaltningen föreslår att kommunens arbete 
med Landvetter södra samt arbetet för att minska klimatpåverkan inom måltidsservice lyfts 
fram som goda exempel.   
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 19 oktober 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen antar de klimatlöften som framgår av bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen, samt att kommunstyrelsen antar svar daterat den 19 oktober 2020 från 
utvecklingsfunktionen som eget svar till Västra Götalandsregionen. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar att det som står under punkten om Landvetter Södra stryks. 
  
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 11 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 25 voteringslista. 
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Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar de klimatlöften som framgår av bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 
 
Kommunstyrelsen antar svar daterat den 19 oktober 2020 från utvecklingsfunktionen som 
eget svar till Västra Götalandsregionen. 
 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP). Bilaga 26, skriftlig reservation. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 437 
Ärende: Kommunernas klimatlöften,  2020KS426 
 
Bilaga 25, 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   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Peter Arvidsson (SD), ersättare   X 
Resultat 11 1 1 
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Bilaga 26 till protokollet 2020-11-19 § 437 

Skriftlig reservation Kommunstyrelsemöte 2020-11-19 
 

16. Kommunernas klimatlöften 
Jag yrkade på det som står under punkten om Landvetter Södra stryks. Man har framhållit att 
projektet Landvetter Södra är ett positivt klimatarbete utan på något sätt visa på det. 

 

Roland Jonsson (MP) 
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§ 438        Dnr 2020KS577 

Genomlysning av IT- och digitaliseringsverksamheterna i Härryda 
kommun  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2019, § 275 att ge förvaltningen i uppdrag att 
justera verksamhetsplan och övriga dokument i anslutning till flerårsplaneringen. Ett av 
uppdragen som gavs var att utföra en genomlysning av hela kommunens organisation av IT- 
och digitaliseringsverksamheten. 
 
Uppdraget att utföra genomlysningen gavs till en extern part, KPMG. Fokus i uppdraget var 
att se om förvaltningen gjorde saker rätt gällande roller, ansvar, organisation och ekonomi. 
Det övergripande syftet med uppdraget var att utreda hela kommunens organisation av IT- 
och digitaliseringsverksamheten för att belysa effektivitet och kostnadskontroll. 
 
Den sammanfattande bedömningen i KPMG:s genomlysning framhåller bl. a. att det i 
förvaltningen saknas: 

 Tydlighet gällande ansvar och roller avseende IT och digitalisering. 
 En tydlig struktur för hur IT- och digitaliseringsprojekt ska finansieras. 
 En gemensam strategi kring systemförvaltning. 
 En enhetlig hårdvarustrategi för hela förvaltningen på grund av att sektor UKF köper 

in egen hårdvara. 
  

Utifrån rapporten från KPMG bedömer förvaltningen att det fortsatta arbetet ska fokusera på 
följande: 

 Implementera en systemförvaltningsmodell som klargör bemanning, roller, uppdrag, 
ansvar. 

 Utveckla styrning, finansiering, samordning och förankring för IT-projekt- 
 Klarlägga ansvar och uppdrag för EDU, IT-funktionen och sektorerna samt att 

kommunicera det i förvaltningen. 
  

Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 30 september 
2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 439        Dnr 2020KS686 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet  

  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett förslag 
till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet med 
likabehandlingsprincipen och den huvudregel som finns angiven i skolförordningen. Eftersom 
kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska svårigheter för 
andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen. 
 
Vid sidan av huvudregeln finns även en undantagsregel beskriven, där ersättning till 
fristående verksamhet ges för faktiska lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det 
finns särskilda skäl. I detta ärende redovisas förslag till ersättningsmodell i enlighet med 
undantagsregeln, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem. 
 
En övergång från huvudregel till undantagsregel riskerar att ge ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. En ny förskola eller skola skulle kunna innebära ett överskott av lokaler. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 12 november 
2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S), Peter Arvidsson (SD) och 
Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att 
inhämta synpunkter, inför kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 
januari 2021. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter, inför 
kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 440        Dnr 2019KS729 

Redovisning av uppdrag att ta fram förslag till åtgärder och 
genomförandeplan med syfte att öka den upplevda tryggheten i Härryda 
kommun  

  
Den 7 november 2019 § 318 uppdrog kommunstyrelsen åt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
att i samarbete med förvaltningen arbeta fram förslag till åtgärder och genomförandeplan, 
med syfte att rejält öka den upplevda tryggheten i hela Härryda kommun. Arbetet med 
handlingsplanen har gjorts med representanter från samtliga partier. 
 
Handlingsplanen ska användas som stöd för det lokala brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i Härryda kommun och utgår från den lokala lägesbilden och den 
kunskap som finns inom Polisen och förvaltningen. Handlingsplanen innehåller problembilder 
samt förslag på åtgärder som bör genomföras. Beslut om respektive åtgärd och dess 
finansiering fattas i kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden. 
 
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L), Peter Arvidsson (SD), 
Håkan Eriksson (KD) och Kersti Lagergren (M) att 

 kommunstyrelsen antar Handlingsplan för att öka den upplevda tryggheten i Härryda 
kommun.  

 kommunstyrelsen anser att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 kommunstyrelsen noterar att representanter ur kommunstyrelsen som ingick i BRÅ 

under tiden för detta arbete avslutar sitt deltagande i BRÅ. 
 kommunstyrelsen noterar att Handlingsplanen revideras under 2021. 

  
Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) och Ulla-Karin Johansson 
(S) att ärendet återremitteras för att fördjupa arbetet och ta fram en komplett handlingsplan 
med koppling till alla styrande dokument när det gäller kommunens trygghet, säkerhet och 
brottsförebyggande arbete samt uppföljning av risker och mål. För att veta om 
handlingsplanen är lyckad eller inte bör även mätbara utvärderingspunkter arbetas in. 
 
Robert Langholz (S) yrkar att ärendet återremitteras för att arbeta in mätbara 
utvärderingspunkter. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på återremiss och avgörande 
idag. Om kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet kommer ordföranden ställa 

89 / 124



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

proposition på Roland Jonssons yrkande om återremiss mot avslag, samt Robert Langholz 
yrkande om återremiss mot avslag. Om kommunstyrelsen däremot beslutar att avgöra ärendet 
idag kommer ordföranden att ställa proposition på Per Vorbergs yrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Återremiss och avgörande idag 
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 att ärendet återremitteras röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja, 4 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 27 voteringslista. 
 
Per Vorbergs yrkande 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Handlingsplan för att öka den upplevda tryggheten i Härryda 
kommun.  
  
Kommunstyrelsen anser att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 
Kommunstyrelsen noterar att representanter ur kommunstyrelsen som ingick i BRÅ under 
tiden för detta arbete avslutar sitt deltagande i BRÅ. 
  
Kommunstyrelsen noterar att Handlingsplanen revideras under 2021. 
 
Följande reserverar sig mot beslutet skriftligt: Patrik Linde (S) bilaga 28, Robert Langholz (S) 
bilaga 29, och Roland Jonsson (MP) bilaga 30.  
 
Mot beslutet reserverar sig även Ulla-Karin Johansson (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 440 
Ärende: Redovisning av uppdrag att ta fram förslag till åtgärder och genomförandeplan med 
syfte att öka den upplevda tryggheten i Härryda kommun,  2019KS729 
 
Bilaga 27, 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  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Peter Arvidsson (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 28 till protokollet 2020-11-19 § 440 

   

 

Skriftlig reservation från Patrik Linde på ärende 19, KS den 19 
november, Redovisning av uppdrag att ta fram förslag till åtgärder och 
genomförandeplan med syfte att öka den upplevda tryggheten i 
Härryda kommun 
 

Jag väljer att reservera mig mot beslutet eftersom jag anser att förslaget som presenterades var på 
tok för tunt. Man har från majoritetens sida valt att lägga fram ett dokument som inte binder 
samman de saker som redan görs i kommunen med de nya idéer som kommit fram. Man borde tagit 
tillbaka dokumentet och fördjupat det för att verkligen hitta de åtgärder som krävs för att öka 
tryggheten på riktigt. 

 

 

Patrik Linde 

Socialdemokraterna 

25 november 2020 
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Reservation  

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att godkänna Handlingsplan för att öka 
den upplevda tryggheten i Härryda kommun. I tillägg till att den är tunt formulerad och 
lägger över mycket av ansvaret på kommunens medborgare och företag så bör en 
handlingsplan kunna utvärderas. Det måste ändå kunna läggas fram belägg för om 
kommunens åtgärder varit lyckad eller ej. I denna tunna skrift saknas det helt förslag på 
mätbara utvärderingspunkter. Jag tror inte tryggheten upplevs ökande endast för att 
kommunen har ett dokument som heter Handlingsplan för att öka den upplevda 
tryggheten. Men det har jag inte belägg för eftersom det vägras arbetas in 
utvärderingspunkter. Mitt yrkande om återremiss avspeglar således inte att jag inte önskar 
en handlingsplan.

Denna synpunkt hade kanske kunnat framföras i en kort protokollsanteckning. Dessvärre 
har kommunstyrelsens ordförandes beslut att inte tillåta oppositionen att lägga någon 
protokollsanteckning nödgat mig att rösta avslag till föreslagen handlingsplan. 


Robert Langholz, socialdemokraterna.

Bilaga 29 till protokollet 2020-11-19 § 440
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Bilaga 30 till protokollet 2020-11-19 § 440 

Skriftlig reservation Kommunstyrelsemöte 2020-11-19 
 

19. Trygghetsskapande åtgärder 
Jag yrkade på återremiss för att fördjupa arbetet och ta fram en komplett handlingsplan med 
koppling till alla styrande dokument när det gäller kommunens trygghet, säkerhet och 
brottsförebyggande arbete samt uppföljning av risker och mål. 

 

Roland Jonsson (MP) 
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§ 441        Dnr 2020KS450 

Avgift för utlämnande av allmän handling  

  
Härryda kommuns nuvarande taxa för utlämnande av allmän handling beslutades av 
kommunfullmäktige den 21 juni 1999 § 57. Taxan saknar bestämmelser som reglerar bl.a. 
avgift för utlämnanden som sker elektroniskt. Mot bakgrund härav gör förvaltningen 
bedömningen att Härryda kommun bör ta fram och anta en ny reviderad taxa för utlämnande 
av allmänna handlingar. 
 
En kommun får endast ta ut en avgift vid utlämnande av allmän handling om det finns stöd för 
avgiften i en av kommunfullmäktige antagen taxa. När en kommun tar ut en sådan avgift har 
kommunen att förhålla sig till likställighets- och självkostnadsprincipen. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att avgifterna fortsatt bör baseras på den statliga 
avgiftsförordningen (1992:191). 
 
Den nuvarande taxan saknar möjligheter att ta betalt för porto. I linje med 
självkostnadsprincipen finner förvaltningen att en sådan möjlighet bör införas i kommunens 
avgiftstaxa. Det bör även införas en möjlighet att ta betalt för kostnader för hårdvara, som 
t.ex. DVD-skivor och USB-minnen. 
 
Utlämnanden som sker elektroniskt är, precis som utlämnanden i pappersform, förenade med 
kostnader. Förvaltningen finner därför att Härryda kommuns taxa för utlämnande av allmänna 
handlingar bör innehålla bestämmelser om avgift vid sådan begäran. 
 
Det kan uppkomma situationer då en strikt tillämpning av taxan skulle leda till ett kraftigt 
över- eller underuttag av avgift. För att skapa möjligheter att efterleva de grundläggande 
principerna bör det därför införas en möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger. 
Särskilda skäl att göra undantag från taxan bör även anses föreligga när skolungdomar, 
studenter eller forskare söker tillgång till offentlig information förvarad hos kommunen. 
 
För att skapa bättre förutsättningar för en korrekt, förutsebar och enhetlig tillämpning av taxan 
finner förvaltningen att det bör antas riktlinjer för taxans tillämpning. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 19 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktige antar avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar enligt 
föreliggande förslag, att gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för att ta betalt för utlämnande av allmänna handlingar 
enligt föreliggande förslag, att gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om avgiftstaxa från den 21 juni 1999 § 57 upphävs från och med 
den 1 januari 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 442        Dnr 2020KS685 

Samtycke till partsbyte i samverkansavtal med Göteborgs Stad samt 
reviderad delegationsordning  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 att ingå samverkansavtal med Göteborgs 
Stad, social resursförvaltning, tillståndsenheten avseende utförandet av uppgifter enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. 
 
Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har den 15 oktober 2020 reviderat reglementet för 
miljö- och klimatnämnden, vilket bland annat medfört att tillståndsenheten från och med 1 
januari 2021 kommer att sortera under miljö- och klimatförvaltningen i stället för social 
resursförvaltning. Förändringen innebär rent formellt ett byte av part i samverkansavtalet med 
Härryda kommun och för att avtalet fortsatt ska vara gällande krävs kommunstyrelsens 
samtycke till den nya parten. Avtalet gäller i övrigt med oförändrade villkor. 
 
I delegationsordningen sker inga förändringar i sak men delegeringen kommer i fortsättningen 
att ges till förvaltningsdirektören i miljö- och klimatförvaltningen med rätt att vidaredelegera 
till anställda vid tillståndsenheten. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 4 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen samtycker till att samverkansavtalet överlåts till Göteborgs Stads miljö- 
och klimatförvaltning från och med 1 januari 2021 och uppdrar till kommundirektören att 
underteckna skrivelsen om samtycke till partsbyte. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningsdirektör vid Göteborgs Stads miljö- och 
klimatförvaltning att besluta i ärenden enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknade 
produkter i enlighet delegationsordning bilagd tjänsteskrivelsen, med möjlighet att 
vidaredelegera till anställd vid tillståndsenheten. 
 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 443        Dnr 2020KS624 

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kommunledning och utvecklingsfunktionen  

  
Enligt kommunens arkivreglemente, som antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2018 
i § 31, ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar nämndens 
aktuella handlingar samt gallringsfrister. Allmänna handlingar får inte förstöras utan att det 
sker med stöd av gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning. Gallringsbeslut fattas 
normalt i form av en dokumenthanteringsplan. 
 
Dokumenthanteringsplanen fungerar som styrdokument för allmänna handlingar inom 
myndigheten och anger vilka handlingar som får gallras, när detta ska ske, vilka handlingar 
som ska bevaras för framtiden och förvaringsplatser för handlingarna. 
 
En ny dokumenthanteringsplan har tagits fram för handlingar inom kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kommunledning och utvecklingsfunktionen till följd av 
organisationsförändringen då sektorn för administrativt stöd blev stödfunktioner. I 
utvecklingsfunktionen ingår näringsliv, kommunikation, kansli, digital utveckling samt 
Agenda 2030. Planen omfattar även kommunfullmäktiges och kommunledningens handlingar. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 14 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplanen för handlingar inom 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunledning och utvecklingsfunktionen och där 
till kopplade gallringsbeslut i enlighet med dokumenthanteringsplan bifogad tjänsteskrivelsen. 
 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 444        Dnr 2020KS454 

Partistöd 2021  

  
Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2018 i § 29 reglemente för partistöd i Härryda 
kommun. 
 
Av bestämmelserna framgår att partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 80 % av ett 
prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 40 % av ett prisbasbelopp 
per mandat och år. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
fullmäktige. 
 
En förutsättning för erhållande av partistöd är att partiet senast den 30 juni året före det år som 
partistödet avser, lämnat en skriftlig redovisning som visar att föregående års partistöd har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
 
Av de partier som erhållit partistöd för 2019 har Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Sportpartiet, Vänsterpartiet, 
Kommunpartiet och Kristdemokraterna inkommit med redovisning och granskningsintyg 
inom föreskriven tid. Partistödet för 2021 föreslås därför betalas ut i enlighet med gällande 
reglemente till nämnda partier. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 7 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2021 ska betalas ut till Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Sportpartiet, Vänsterpartiet, Kommunpartiet och Kristdemokraterna. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 445        Dnr 2020KS379 

Svar på motion angående Landvetter Södra Utveckling AB  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 133 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om Landvetter Södra Utveckling AB. 
Motionärerna föreslår följande: 
  

 Landvetter Södra Utveckling AB får ett nytt ägardirektiv för att utveckla hållbara 
samhällen i kommunen. 

 Landvetter Södra Utveckling AB verkar för förstärkningsalternativet med 
pendeltågsstation i Landvetter längs befintliga Kust-till-kustbanan. 

 Landvetter Södra Utveckling AB byter namn till ”Hela Härrydas utveckling AB”. 
  

Uppdraget att utveckla Landvetter södra härrör från flera politiska beslut utöver ägardirektivet 
för Landvetter Södra Utveckling AB. För att ändra inriktning krävs att kommunfullmäktige 
upphäver nuvarande ägardirektiv för bolaget Landvetter Södra Utveckling AB, 
utvecklingsuppdraget och de politiska inriktningsmålen för Landvetter södra samt att den 
nuvarande översiktsplanen och förslag till ny utvecklingsinriktning för översiktsplan ändras. 
 
Förvaltningen bedömer att motionärernas förslag att utveckla hållbara samhällen i hela 
kommunen ingår i kommunens grunduppdrag samt i kommunens befintliga hållbarhetsarbete 
och inte är en fråga som bör bedrivas i bolagsform. Vidare ser förvaltningen ingen 
motsättning i att kommunen verkar för förstärkningsalternativet och för en framtida station i 
Landvetter södra längs den nya stambanan. Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 1 oktober 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse från utvecklingsfunktionen daterad den 1 oktober 2020. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Roland Jonssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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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 11 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 31 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse från 
utvecklingsfunktionen daterad den 1 oktober 2020. 
 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 445 
Ärende: Svar på motion angående Landvetter Södra Utveckling AB,  2020KS379 
 
Bilaga 31, 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   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Peter Arvidsson (SD), ersättare   X 
Resultat 11 1 1 
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§ 446        Dnr 2020KS122 

Redovisning av inkomna planbesked  

  
Förvaltningen redovisar inkomna planbesked där prövning pågår, inkom 2020-08-14 med 
komplettering 2020-09-24, del av Gökskulla 3:33. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 447        Dnr 2020KS26 

Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020  

  
Kommunstyrelsen delges en inkommen skrivelse om utökning av Bårhults företagspark samt 
svar från förvaltningen. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 448        Dnr 2020KS525 

Redovisning av medborgarförslag oktober 2020 från välfärdsnämnden  

  
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 välfärdsnämndens beslut gällande sex 
medborgarförslag, samtliga beslut var att avslå medborgarförslaget. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 september 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 21 oktober 2020 § 255. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 449        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om delårsrapport - 
verksamhetsberättelse inklusive prognos 2020  

  
Den 21 oktober 2020 § 251 behandlade välfärdsnämnden verksamhetsberättelse, delårsrapport 
inklusive prognos 2020. Välfärdsnämnden noterade prognosen och uppdrog inte åt 
förvaltningen att vidta ytterligare åtgärder, de beslutade även att delge kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige rapporten.  
 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 946,3 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 23,3 mnkr. Det är en förbättring jämfört med 
förra prognosen med 6,4 mnkr. Båda sektorerna förbättrar sina prognoser. 
 
Utbildning och kultur prognostiserar ett överskott om 8,5 mnkr och det är främst ett resultat 
av färre barn och elever inom sektorns verksamheter framförallt inom förskolan. Grundskolan 
visar underskott trots färre elever och det beror på ökade kostnader för särskoleverksamheten 
och tillhörande skolskjuts. Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av att det nya 
särskilda boendet i Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för 
ersättningslösningar är lägre än förväntat. 
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
grundskola, hälsa och bistånd, kultur och fritid samt funktionsstöd. Strävan är att uppnå 
ekonomisk balans inom samtliga verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är 
positiv gör förvaltningen bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av 
nämnden. I prognosen ingår ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för 
Coronakrisen. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 september 
2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 450        Dnr 2020KS578 

Avsiktsförklaring med Pixbo Wallenstam IBK gällande köp av 
Wallenstam Arena  

  
Den 20 januari 2014 tecknade Wallenstam AB och Härryda kommun ett ramavtal angående 
planläggning för bostadsändamål vid Mölnlycke fabriker m.m. Av ramavtalet framgår bland 
annat att kommunen ska bygga en sporthall inom området. Kommunstyrelsen godkände den 
27 augusti 2020 § 290 ett avtal gällande namn för sporthallen. Enligt avtalet ska det officiella 
namnet vara Wallenstam Arena. Wallenstam Arena ska bli en modern idrottsanläggning för 
elitmatcher i innebandy, men den ska också skapa möjlighet att genomföra evenemang av 
olika slag. 
 
Förvaltningen har under en längre tid fört diskussioner med Pixbo Wallenstam IBK gällande 
upplåtelseformer av Wallenstam Arena. Diskussionerna har gällt olika former av hyresavtal 
för olika typer av verksamheter i arenan men även försäljning av arenan har diskuterats. 
 
Den politiska majoriteten i Härryda kommun förespråkar att idrottsanläggningar ägs av den 
klubb/klubbar som använder anläggningen. Att äga Wallenstam Arena bedöms ge Pixbo 
Wallenstam IBK bättre förutsättningarna att driva och utveckla sin verksamhet och ytterligare 
höja kvaliteten för elitverksamheten. Kommunen har för avsikt att sälja Wallenstam Arena till 
Pixbo Wallenstam IBK. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till avsiktsförklaring mellan Härryda kommun och Pixbo 
Wallenstam IBK gällande Wallenstam Arena. Avsiktsförklaringen är endast avsedd att utgöra 
underlag för vidare förhandlingar mellan parterna och är inte avsedd att utgöra något bidande 
avtal om överlåtelse. Genomförandet av köpet kräver kommunal borgen. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 26 oktober 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
  
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L) och Martin Tengfjord (SP) 
att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta diskussion med Pixbo 
Wallenstam IBK gällande försäljning av Wallenstam Arena. 
 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) med instämmande av David Dinsdale (L) och Martin Tengfjord 
(SP) att kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring mellan Härryda kommun och Pixbo 
Wallenstam IBK gällande Wallenstam Arena enligt föreliggande förslag, samt att 
kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna avsiktsförklaringen. 
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Robert Langholz (S) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) och Roland Jonsson 
(MP)  att ärendet återremitteras till förvaltningen för att belysa vilken nivå en kommunal 
borgen kommer ligga på och vilka ekonomiska risker som föreligger med en kommunal 
borgen samt om den är förenlig med beslutad borgenspolicy. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras enligt Robert Langholz 
yrkande, i andra hand yrkar Peter Arvidsson att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs 
yrkande. 
  
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:13-20:30. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Robert Langholz 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden att ställa proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons yrkanden. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Robert Langholz återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 32 voteringslista. 
 
Per Vorbergs och Peter Arvidssons yrkanden 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons 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 Peter Arvidssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 33 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta diskussion med Pixbo Wallenstam 
IBK gällande försäljning av Wallenstam Arena. 
 
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring mellan Härryda kommun och Pixbo 
Wallenstam IBK gällande Wallenstam Arena enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna avsiktsförklaringen. 
  
Följande reserverar sig mot beslutet skriftligt: Patrik Linde (S) bilaga 34, Robert Langholz (S) 
bilaga 35, Roland Jonsson (MP) bilaga 36 och Peter Arvidsson (SD) bilaga 37. 
 
Mot beslutet reserverar sig även Ulla-Karin Johansson (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 450 
Ärende: Avsiktsförklaring med Pixbo Wallenstam IBK gällande köp av Wallenstam Arena,  
2020KS578 
 
Bilaga 32, 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  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Peter Arvidsson (SD), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 

Bilaga 33, 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  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Peter Arvidsson (SD), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 34 till protokollet 2020-11-19 § 450 

   

 

Skriftlig reservation från Patrik Linde på ärende 13, KS den 19 
november, Avsiktsförklaring med Pixbo Wallenstam IBK gällande köp 
av Wallenstam Arena  
 

Jag väljer att reservera mig mot beslutet eftersom jag anser att beslutet med att gå vidare med 
avsiktsförklaringen borde utredas mer. Detta då föreningen inte kan redovisa hur de skall få ihop sin 
ekonomi i detta projekt. Vi kan inte som kommun gå i borgen för ett lån på 170 miljoner utan att få 
en ordentlig analys av risker som detta innebär. 

Med en ordentlig analys och en fördjupad diskussion så tror jag att det mycket väl skulle kunna vara 
så att vi når en politisk enighet i denna fråga.  

Att inte majoriteten vill genomföra en analys är  ytterst olyckligt.  

Att majoriteten inte vill ha en diskussion för att nå politisk konsensus är även det olyckligt. Det hade 
varit gynnsamt både för kommunen och dess innevånare samt för Pixbo Wallenstam IBK.  

 

 

Patrik Linde 

Socialdemokraterna 

25 november 2020 
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Reservation  

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att godkänna avsiktsförklaring med 
Pixbo innebandy gällande köp av Wallenstam Arena. Ett sådant köp skulle vara i 
mångmiljonklassen i storleksordningen 150 miljoner, vilket skulle kräva en kommunal 
borgen. I rådande situation med en pandemi finns det inga som helst möjligheter för en 
idrottsförening att dra på sig och bära en sådan kostnad, vilket då innebär att frågan om 
kommunal borgen omedelbart aktualiseras. Pixbo innebandy kommer inte lida skada av 
att initialt hyra arenan, behovet av att själva äga den är inte akut. 

Därför är det direkt oansvarigt av kommunstyrelsen att driva på detta ärende nu direkt 
istället för att i enlighet med socialdemokraternas yrkande utreda hur en kommunal 
borgen på en summa som vida överstiger nivån i borgenspolicyn medför för risker för 
kommunens ekonomi.


Robert Langholz, socialdemokraterna.

Bilaga 35 till protokollet 2020-11-19 § 450
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Bilaga 36 till protokollet 2020-11-19 § 450 

Skriftlig reservation Kommunstyrelsemöte 2020-11-19 
 

13 Avsiktsförklaring Pixbo Wallenstam IBK 
Jag yrkade på avslag eftersom det är för stor risk med en borgen på minst 130 miljoner till en 
förening som nu har mycket stor ekonomiska problem 

 

Roland Jonsson (MP) 
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Bilaga 37 till protokollet 2020-11-19 § 450 

 
Skriftlig reservation - Avsiktsförklaring med Pixbo Wallenstam IBK gällande köp av Wallenstam 
Arena 

 
Avsikten vara att skriva en protokollsanteckning men nödgades reservera mig för att få vår mening 
antecknad i protokollet. Beslutsunderlaget är bristfälligt för att gå vidare med LOI. Bland annat har de 
ekonomiska aspekterna har inte tillräckligt berörts samt det saknas redovisning varför affären är bra 
för kommunens invånare. 

 

Peter Arvidsson (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 451        Dnr 2020KS27 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Protokoll från Landvetter södra utveckling AB den 2 september 2020. 
 Protokoll från Pensionärsrådet den 1 oktober 2020. 
 Protokoll från Brottsförebyggande rådet den 14 oktober 2020. 
 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor den 6 oktober 2020.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 452        Dnr 2020KS25 

Delgivningar 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Länsstyrelsens yttrande över samråd 2 ny järnväg Göteborg-Borås, daterat den 4 
november 2020. 

 Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet i Härryda kommun 2021. 
 Upprop för det svenska landskapet, från Färingtofta Norra ideell förening och 

Föreningen Svenskt landskapsskydd, daterat den 19 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 453        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 2 november 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 454        Dnr 2020KS1 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 2 november 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

118 / 124



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 455        Dnr 2020KS35 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020  

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

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 456        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 27 oktober 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§457 
Initiativärende om information, diskussion och klargörande om 
Mölnlycke fabriker och eventuella brister i planeringen för att uppnå bra 
integration 
 
Peter Arvidsson (SD) initierar ärende om information och klargörande om Mölnlycke 
fabriker, i skrivelse daterad den 19 november 2020 (20202KS744). 
 
 
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Peter Arvidsson (SD) yrkar 
- Att förvaltningen ges i uppdrag att klargöra om ovan samband (se skrivelse daterad den 19 
november 2020) stämmer och det kommer vara så hög andel av hyresrätterna i nya Mölnlycke 
fabriker som ca 25% initialt kommer bebos av nyanlända. 
- Att om sambanden stämmer klargöra och beskriva hur nyanlända och alla som flyttar in i det 
nya hyreshuset skall få en god möjlighet att integrera sig och man kan finna en god 
gemenskap och sammanhållning i området på riktigt. 
 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen bifaller Peter Arvidssons yrkande. 
 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att klargöra om ovan samband (se skrivelse 
daterad den 19 november 2020) stämmer och det kommer vara så hög andel av hyresrätterna i 
nya Mölnlycke fabriker som ca 25% initialt kommer bebos av nyanlända, samt att om 
sambanden stämmer klargöra och beskriva hur nyanlända och alla som flyttar in i det nya 
hyreshuset skall få en god möjlighet att integrera sig och man kan finna en god gemenskap 
och sammanhållning i området på riktigt. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 458        Dnr 2020KS126 

Begäran om startbesked för utbyggnad av kvarstående delar av 
Landvetter centrum kvarter 2 och 3  

  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan det kan genomföras. Landvetter centrum kvarter 2 och 3 pekades ut 
som ett sådant projekt. 
  
Detaljplan för Landvetter centrum kvarter 2 och 3 fick laga kraft den 30 november 2017 som 
tillsammans med redan utbyggda kvarter 1 (Willyshuset) och kommande kvarter 4-6 syftar till 
en förtätning av Landvetter centrum. Sedan planen fått laga kraft har en del av projekteringen 
och utbyggnaden genomförts. Detta startbesked innefattar bland annat upprättning av 
Landevigatan, ett bullerskydd för Brattåsområdet, en extra dagvattenkulvert under 
Härkeshultsvägen samt en park innehållande dagvattendammar med anslutande parkstråk från 
Länsmansparken. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 8 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för utbyggnad av kvarstående delar av Landvetter 
kvarter 2 och 3. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 459        Dnr 2020KS583 

Begäran om startbesked för Gärdesområdet plankostnader samt gång – 
och cykelväg Wendelsvägen  

  
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. Investeringen för Gärdesområdet plankostnader 
samt gång- och cykelväg Wendelsvägen pekades ut som ett sådant projekt. 
  
Genomförande av aktuellt projekt innebär upprustning av Wendelsvägen samt utbyggnad av 
gång- och cykelväg utmed densamma. Åtgärderna innebär upprustning av Hulebäcksvägen, 
Kyrkvägen, Trädgårdsvägen och Gärdesvägen, inklusive utbyggnad av trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder. Åtgärderna syftar bl.a. till att möjliggöra kommunalt övertagande av enskilda vägar. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 29 september 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för Gärdesområdet plankostnader samt gång- och 
cykelväg Wendelsvägen. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma för beslut om antagande av 
entreprenör. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 460        Dnr 2020KS602 

Begäran om startbesked för gång- och cykelbana mellan Hällingsjö och 
Rävlanda  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2017 § 126, att uppdra åt förvaltningen att projektera 
för en samförläggning av gång- och cykelbana med VA-överföringsledningar mellan 
Hällingsjö och Rävlanda kyrka. Finansiering av projektet skulle enligt beslutet ske i samband 
med antagande av budget/plan 2018–2022. 
 
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. Investeringen för Gång- och cykelbana mellan 
Hällingsjö och Rävlanda pekades ut som ett sådant projekt. 
 
Projekteringen börjar nu närma sig slutet och kontakt med Trafikverket har tagits för att 
säkerställa deras samtycke till utformning av gång- och cykelbanan. Kommunens ambition är 
att rådighet över marken som behövs till byggnationen ska ske genom markförhandlingar med 
fastighetsägarna, istället för att söka vägplan för sträckan. 
  
Startbeskedet avser markförhandlingar med fastighetsägare, upphandling av entreprenör för 
projekterade handlingar och byggnation av den 4,5 km långa gång- och cykelbanan mellan 
Hällingsjö och Rävlanda. Upphandling och entreprenad kommer ske i samarbete med VA-
verksamheten och förläggandet av överföringsledningar för spill- och dricksvatten mellan 
orterna. Förvaltningen har för avsikt att ha en extra avstämning i kommunstyrelsen efter att 
markförhandlingarna är genomförda och innan upphandlingen läggs ut för anbud. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 8 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för gång- och cykelbanan mellan Hällingsjö och 
Rävlanda i samentreprenad med VA-överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda 
kyrka. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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