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Sekreterare   
 Matilda Johansson  

Ordförande   
 Per Vorberg  

Justerande         
 Patrik Linde  

    

 BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-12-03 
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-12-11 Datum för anslags 
nedtagande 

2021-01-04 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansli, arkiv 

Underskrift  
Matilda Johansson 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-19:47 
  
Beslutande ledamöter Per Vorberg (M) (ordförande) 

David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Rickard Rosengren (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Tony Wahl (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Peter Arvidsson (SD)  ersätter Leo Welter (-) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ingemar Lindblom (M) 

Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Ulrika Öst (S) 
Kristin Arplöw (S) 
Marie Strid (MP) 

  
Övriga närvarande Peter Lönn (kommundirektör) 
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Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Anna Jakobsson (kanslichef) §§462-463 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Peter Wallentin (verksamhetschef plan- och bygglov) §467 
Marlene Sahibzada (upphandlingschef) §§463-464 
Lena Johansson (trafikingenjör) §465 
Hanna Henningsson (planeringsledare trafik) §§465-466 
Fredrik Wejrot (verksamhetschef trafik) §§465-467 
Jenny  Lööf (kommunikatör) §§461-466 
Karin Dahl (kommunikationschef) 
Helena Alterby Nordström (företagslots) §§461-462 
Thorbjörn Wennerberg (projektledare) §462 

  
Utses att justera Patrik Linde 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-12-10   15:30 
  
Protokollet omfattar §§461-476 
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ÄRENDELISTA 

§ 461 Fastställande av föredragningslistan 
§ 462 Information om etablering i Bårhults industriområde 
§ 463 Information om ärendehantering och förvaltningens beredning av beslutsunderlag 

§ 464 
Lägesrapport om uppdragen ”Utreda möjligheterna till en central inköpsfunktion” 
samt ”Utreda effekterna av att alla upphandlingar administreras av 
upphandlingsenheten” 

§ 465 Information om cykelnätet i Härryda kommun 
§ 466 Information om dialog med västtrafik om Röd och Lila express 
§ 467 Information om pågående arbete med riksintresset för järnvägen hos Trafikverket 

§ 468 Redovisning av uppdrag om information och klargörande om Mölnlycke fabriker och 
eventuella brister i planeringen för att uppnå bra integration 

§ 469 Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken ska utformas i 
Härryda kommun 

§ 470 Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning 
§ 471 Ekonomisk uppföljning  per oktober 2020 
§ 472 Anmälan av ordförandebeslut 
§ 473 Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020 
§ 474 Delgivningar 2020 
§ 475 Initiativärende om ordningsvakter och utökad trygghet 
§ 476 Initiativärende om användning av kommunens vapen 
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§461 
Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
 
Nya ärenden 
7. Information om pågående arbete med riksintresset för järnvägen hos Trafikverket 
15. Initiativärende om ordningsvakter och utökad trygghet 
16. Initiativärende om användning av kommunens vapen 
17.Yttrande över remiss av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud mot 
vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning 
av covid-19. 
 
Numreringen för ärende 7 och framåt uppdateras till följd av de nya ärendena. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§462 
Information om etablering i Bårhults industriområde 
 
Thorbjörn Wennerberg, projektledare, och Helena Alterby Nordström, företagslots, 
informerar om etablering i Bårhults industriområde. På sammanträdet den 7 januari kommer 
kommunstyrelsen att behandla ärende om försäljning av fastigheten Bårhult 1:128. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§463 
Information om ärendehantering och förvaltningens beredning av 
beslutsunderlag 
 
Anna Jakobsson, kanslichef, informerar om förvaltningens arbetssätt att bereda och 
kvalitetssäkra beslutsunderlag till politiska sammanträden samt om nytt utseende av 
tjänsteskrivelser och protokoll från sammanträdena i februari 2021. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§464 
Lägesrapport om uppdragen ”Utreda möjligheterna till en central 
inköpsfunktion” samt ”Utreda effekterna av att alla upphandlingar 
administreras av upphandlingsenheten” 
 
Marlene Sahibzada, upphandlingschef, informerar om pågående arbete med två uppdrag 
från budget och verksamhetsplan 2020 ”Utreda möjligheterna till en central inköpsfunktion” 
och ”Utreda effekterna av att alla upphandlingar administreras av 
upphandlingsenheten”. Marlene Sahibzada informerar även om arbetet utifrån 
revisionsrapporten "Granskning av inköp och upphandling" som kommunernas revisorer 
överlämnade till kommunstyrelsen i mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§465 
Information om cykelnätet i Härryda kommun 
 
Lena Johansson, trafikingenjör, informerar om cykelnätet i Härryda kommun, vilka 
cykelvägar som finns, vilka som ska byggas, och det strategiska arbetet med cykelvägar. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 466        Dnr 2020KS503 

Information om dialog med västtrafik om Röd och Lila express  

  
Hanna Henningsson, processledare trafik, informerar om Västtrafiks förslag på förändringar 
av linjerna Röd och Lila express samt de synpunkter som kommunen lämnat på 
Västtrafiks förstudie.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§467 
Information om pågående arbete med riksintresset för järnvägen hos 
Trafikverket 
 
Peter Wallentin, verksamhetschef plan- och bygglov, informerar om pågående arbete hos 
Trafikverket med att göra korridorerna för järnvägen Göteborg-Borås till riksintresse, samt 
hur bygglovsärenden och kommunens fysiska planering påverkas. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

10 / 25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-12-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 468        Dnr 2020KS744 

Redovisning av uppdrag om information och klargörande om Mölnlycke 
fabriker och eventuella brister i planeringen för att uppnå bra integration  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2020 § 457 att uppdra åt förvaltningen att 
besvara initiativärendet ” Information, diskussion och klargörande om Mölnlycke fabriker och 
eventuella brister i planeringen för att uppnå bra integration” från Peter Arvidsson (SD). I 
initiativet beskrivs att förvaltningen i vissa exploateringsavtal särskilt förhandlat om extra 
tilldelning av lägenheter till nyanlända. Som exempel nämns Wallenstams område vid 
Mölnlycke fabriker där 30 lägenheter kommer att tilldelas nyanlända. Vidare hänvisas till 
Wallenstams hemsida där det framgår att det första kvarteret som Wallenstam bygger kommer 
ha 123 hyresrätter. Utifrån detta yrkar initiativtagaren bland annat att förvaltningen ska få i 
uppdrag att klargöra om det stämmer att 25 % av hyresrätterna i Mölnlycke fabriker initialt 
kommer bebos av nyanlända. 
 
I exploateringsavtalet för Mölnlycke fabriker som kommunfullmäktige antog 19 juni 2017 § 
113 framgår det att Wallenstam kommer bygga ca 600 lägenheter vid Mölnlycke fabriker i 
fyra olika etapper. I samband med godkännandet av exploateringsavtalet godkändes även ett 
ramavtal gällande tillhandahållande av bostäder till nyanlända invandrare. Enligt ramavtalet 
kommer Wallenstam att hyra ut 30 lägenheter vid Mölnlycke fabriker till kommunen som 
kommunen sedan hyr ut i andra hand till nyanlända invandrare. 
 
På Wallenstams hemsida framgår att Wallenstam kommer bygga cirka 600 bostäder vid 
Mölnlycke fabriker, varav det i de tre första kvarteren kommer att byggas total 428 
hyresrätter. Totalt 30 av de 428 hyresrätterna kommer att hyras etappvis av kommunen i syfte 
att upplåta i andra hand till nyanlända invandrare för bosättning. 
 
Från förvaltningen föreligger skrivelse daterad den 27 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 469        Dnr 2019KS713 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken 
ska utformas i Härryda kommun  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2019 § 372 att inrätta en arbetsgrupp för 
kollektivtrafikfrågor med ett tidsbegränsat uppdrag att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken 
ska utformas i Härryda kommun. Arbetsgruppen har tagit fram en rapport, daterad den 17 
november 2020, som svar på uppdraget.  
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet den 7 
januari 2021. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet den 7 januari 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 470        Dnr 2020KS109 

Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning  

  
Härryda kommun erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning till 
privatpersoner och företag. Tjänsten motsvarar en halvtidstjänst (50 procent) och finansieras 
av statsbidrag från Energimyndigheten. Finansieringen beviljas årsvis och innevarande 
programperiod pågår till och med den 31 december 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2020 § 108 att ingå samverkansavtal med Borås Stad 
avseende kommunal energi- och klimatrådgivning. Avtalet skrevs med slutdatum 31 
december 2020 för att sammanfalla med slutdatum för programperioden. 
 
Fördelarna med samarbetet är flera, bland annat ger det mer och bredare kompetens inom 
området då Borås Stad har 1,5 tjänst finansierad via Energimyndigheten. Det innebär att det 
finns två energirådgivare tillgängliga för att ge service till kommunernas invånare och företag. 
Svarstiderna blir kortare och uppbackningen vid frånvaro blir enklare att hantera. 
 
Energimyndigheten har av regeringen beviljats fortsatta medel till energirådgivning och 
Härryda kommun har fått medel beviljade under 2021. Ett förslag till förlängt 
samverkansavtal har upprättats med Borås Stad för att möjliggöra fortsatt energirådgivning till 
privatpersoner och företag i Härryda kommun. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal med Borås Stad avseende kommunal energi- 
och klimatrådgivning. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna samverkansavtal avseende 
kommunal energi- och klimatrådgivning. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 471        Dnr 2020KS39 

Ekonomisk uppföljning  per oktober 2020  

  
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 215 mnkr för 2020 och med ett 
budgeterat resultat om 54 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 161 mnkr. Detta är 
en försämring jämfört med föregående prognos om 12 mnkr och den största försämringen 
återfinns inom finansförvaltningens verksamhetsområde. I prognosen ingår intäkter från 
exploateringsverksamheten med knappt 44 mnkr. 
 
Nettokostnaden för kommunstyrelsen uppgår till 175,5 mnkr, vilket avviker positivt med 53 
mnkr jämfört mot budget. Det är en försämring jämfört med delårsprognosen om 5 mnkr. I 
ovanstående ingår slutredovisningar av exploateringsprojekt för bland annat Björkås, 
Björkelid och Stenhuggeriet om totalt 16,5 mnkr samt exploateringsbidrag från Wallenstam 
om 27,1 mnkr. Exklusive slutredovisningar och exploateringsbidrag är nämndens 
budgetavvikelse 9,4 mnkr. 
 
I "Månadsprognos per oktober 2020” redovisar förvaltningen prognoser, avvikelser och 
vidtagna åtgärder. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 3 november 
2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 472        Dnr 2020KS705 

Anmälan av ordförandebeslut  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 9 november 2020, 
om svar till Länsstyrelsen angående remiss om föreskrifter om förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 473        Dnr 2020KS26 

Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Inkommen skrivelse om detaljplan för Bårhults företagspark, samt svar från 
förvaltningen. 

 Förfrågan om återköp av kommunalmark, Hindås 1:433, samt svar från förvaltningen. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 474        Dnr 2020KS25 

Delgivningar 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Revisorernas granskning av Härryda kommuns delårsbokslut 2020. 
 Västra Götalands svar på samrådsremiss om nu järnväg mellan Göteborg-Borås. 
 Räddningstjänsten storgöteborgs beslut, 4 november 2020 § 8, om att utreda 

medlemskap för Tjörns kommun och Lilla edets kommun. 
 Slutrapport från Västtrafik gällande Härrydapendeln. 
 Information till kommunstyrelsen om brevutskick gällande farligt avfall för 

verksamheter på Bråta återvinningscentral. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§475 
Initiativärende om ordningsvakter och utökad trygghet 
 
Peter Arvidsson (SD) initierar ett ärende om ordningsvakter och utökad trygghet, i skrivelse 
daterad den 2 december 2020 (2020KS774). 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Peter Arvidsson (SD) yrkar 

 Att förvaltningen ges i uppdrag att till att börja med och omedelbart, inom befintligt 
upphandlat avtal, utökar verksamheten med inköpt bevakningstjänst för att uppnå 
tryggare miljöer och minskad skadegörelse i kommunen. 

 Att 1Mkr avsätts för denna verksamhet under innevarande år, finansieras genom 
minskat resultat och minskad skadegörelse innevarande räkenskapsår 2020. 

 Att 15 Mkr ytterligare avsätts för trygghetsskapande åtgärder för 2021 eller tills dessa 
andra trygghetsskapande åtgärder enligt BRÅs uppdragslista är på plats. Behövs det 
budgettekniskt remitteras till Kommunfullmäktige för beslut ges förvaltningen i 
uppdrag att bereda det. 

  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons 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 4 voteringslista. Kommunstyrelsen har 
således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons yrkanden om ordningsvakter och utökad trygghet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD), skriftlig reservation, bilaga 5. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-12-03  

 

Voteringslista: § 475 
Ärende: Initiativärende om ordningsvakter och utökad trygghet,   
 
Bilaga 4, voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
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   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Peter Arvidsson (SD), ersättare  X  
Resultat 12 1 0 
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Reservation: 

Noterar att ledamöter i KS inte stödjer verklig satsning på tryggheten i Härryda kommun efter bred 

politisk enighet i BRÅ kommit fram till att göra något åt problemen med minskad trygghet i vår 

kommun. anm. Då protokollsanteckningar inte tillåts längre är undertecknad nödgad lämna skriftlig 

reservation för att få min mening antecknad till protokollet. Nedan initiativ i helhet. 

Peter Arvidsson (sd) 

Nämndinitiativ 2020-12-02  

Kommunstyrelsen Härryda 2020-12-03 

Initiativ KS Härryda kommun om ordningsvakter och utökad trygghet. 

I KS antagen ”Handlingsplan för att öka den upplevda tryggheten i Härryda kommun” 2020-11-19, 

2019KS729 listas en rad åtgärder Härryda kommun bör göra för att utöka den upplevda tryggheten i 

Härryda kommun.  

Sverigedemokraterna Härryda tackar för att vårt något modifierade initiativ på KS 2019-11-07 gick 

igenom och att hela KS ställde sig bakom det. Det var bra att alla partier med representation i 

kommunstyrelsen fick möjlighet att delta i arbetet i BRÅ och vi ser fram emot en produktiv 

fortsättning i BRÅ med bred parlamentarisk representation.  

Många punkter är långsiktiga men i vissa fall krävs snabbare åtgärder som vi kan och bör ta tag i idag. 

Istället för att invänta LOV3-förordnande kan vi redan i dag utöka bevakningstjänst med 

ordningsvakter under befintligt avtal för att uppnå högre grad av trygghet för vanligt folk i 

kommunen och minskad skadegörelse. 

I KS antagen ”Handlingsplan för att öka den upplevda tryggheten i Härryda kommun” kan man läsa: 

”Beslut om respektive åtgärd och dess finansiering fattas i kommunstyrelsen respektive 

välfärdsnämnden.” ” Det övergripande målet är att genom åtgärderna i handlingsplanen öka den 

upplevda tryggheten och minska förekomsten av brott i Härryda kommun.” 

Under hösten har ett ekonomiskt utrymme uppstått som möjliggör extra satsning på trygghet och 

säkerhet. 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

- Att förvaltningen ges i uppdrag att till att börja med och omedelbart, inom befintligt upphandlat

avtal, utökar verksamheten med inköpt bevakningstjänst för att uppnå tryggare miljöer och minskad

skadegörelse i kommunen.

- Att 1Mkr avsätts för denna verksamhet under innevarande år, finansieras genom minskat resultat

och minskad skadegörelse innevarande räkenskapsår 2020.

- Att 15 Mkr ytterligare avsätts för trygghetsskapande åtgärder för 2021 eller tills dessa andra

trygghetsskapande åtgärder enligt BRÅs uppdragslista är på plats. Behövs det budgettekniskt

remitteras till Kommunfullmäktige för beslut ges förvaltningen i uppdrag att bereda det.

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson  

Bilaga 5 till protokollet kommunstyrelsen 2020-12-03 § 475
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-12-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§476 
Initiativärende om användning av kommunens vapen 
 
Peter Arvidsson (SD) initierar ett ärende om användning av kommunens vapen, i skrivelse 
daterad den 3 december 2020 (2020KS773). 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Peter Arvidsson (SD) yrkar 

 Att kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen att ta fram ett tydligt reglemente för 
användning av kommunens vapen; 

 Att förvaltningen slutredovisar förslag till kommunstyrelsen senast 2021-05-01; 
 Att förvaltningen ger samtliga partier representerade i kommunfullmäktige möjlighet 

till synpunkter innan färdigt förslag till beslut presenteras 
  

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons 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 11 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 6 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons yrkande om användning av kommunens vapen. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD), skriftlig reservation, bilaga 7. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-12-03  

 

Voteringslista: § 476 
Ärende: Initiativärende om användning av kommunens vapen,   
 
Bilaga 6, 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   
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 
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Peter Arvidsson (SD), ersättare  X  
Resultat 11 1 1 
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Reservation: 

Det är märkligt att KSO väljer att delta aktivt i beslutet; då hans användning av kommunens vapen 
ligger till grund för initiativet; att upprätta ett reglemente om användning av kommunens vapen. 
anm. Då protokollsanteckningar inte tillåts längre är undertecknad nödgad lämna skriftlig reservation 
för att få min mening antecknad till protokollet. Nedan initiativ i helhet. 
Peter Arvidsson (sd)  

Nämndinitiativ 2020-12-03 

Kommunstyrelsen Härryda 2020-12-03 

Initiativ KS Härryda kommun om användningen av kommunvapnet 

Bakgrund 

Härryda kommun har sedan ett antal år ett kommunvapen som är godkänt av och registrerat hos 

riksheraldikerämbetet. Vapnet är skyddat enligt lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra 

officiella beteckningar. För kommunvapen gäller lag 1973:405. Riksarkivet har utgett regler för 

vapnens bruk; se https://riksarkivet.se/vagledning-om-kommunvapen. – Man kan där bl.a. läsa att 

kommunen är ägare av vapnet, att det får användas av privatpersoner för att symbolisera tillhörighet 

till kommunens geografiska område, men att tillstånd måste inhämtas hos kommunen av 

näringsidkare om denne vill använda vapnet, och då kan åläggas begränsningar. 

Det är uppenbart att kommunen som sådan kan och bör använda vapnet på brevpapper, hemsida 

och liknande som klart berör kommunen eller dess verksamheter som sådana.  

Ärendet – aktuella exempel på vad som bör anses olämplig användning 

Svårigheter med varierande och olämpliga användningar har uppstått kring vapnets användning av 

politiker, eftersom en sådan användning kan tolkas som att det politiska budskapet emanerar från 

kommunadministrationen eller gäller något kring vilket full politisk enighet råder. – Exempel: 

• En video har nyligen lagts upp på åtminstone Härryda kommuns facebooksida och linkedin,

där topprepresentanter för moderaterna och socialdemokraterna berättar om hur förträffligt

Landvetter södra kommer att bli. Även om dessa två partiers ledande personer i kommunen

är för projektet finns det runt tre andra partier i kommunen som är emot. – Problemet med

videon är att den är försåtlig och kan tolkas som missvisande iochmed att rubriken

anger ”politiker” (som kan tolkas allmänt) samt att kommunvapnet finns med i videon.

• I ett förslag från kommunstyrelsens ordförande 2020-11-04 till förvaltningen till att ta fram

ett förslag till modell för lokalersättning… används kommunvapnet i skrivelsen, trots att

förslaget verkar komma från denne som representant för sitt parti. – Problemet är att

skrivelsen kan tolkas som ett initiativ från förvaltningen.

Utkast till framtagning av reglemente för användning av Härrydas kommunvapen 

Förutom vad som gäller enligt lag och Riksarkivets regler skall följande utredas och politiskt beslut 

fattas kring följande, eventuellt än mer detaljerat: 

1. Att vapnet skall få användas av kommunbundna och icke-kommersiella föreningar vilka är eller i

Bilaga 7 till protokollet kommunstyrelsen 2020-12-03 § 476
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princip kan godkännas för föreningsbidrag från kommunen1. 

2. Vapnet skall kunna få användas av kommersiella verksamheter som är bundna till endast Härryda 
kommun, dock endast efter godkännande av kommunadministrationen. 

3. Vad gäller politikers pin och politiska partier och deras representanter i presentationer skall det 
vid användningen av vapnet klart framgå att man vid den aktuella användningen och situationen 
anser sig representera hela kommunen2,3. I andra fall kan istället pins etc. för endast det egna 
partiet användas om så önskas. Användning av dubbla pins och/eller vapen och egen logotyp 
(dvs. kommunens och partiets) på dokument får inte förekomma. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

- Att kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen att ta fram ett tydligt reglemente för användning av 

kommunens vapen; 

- Att förvaltningen slutredovisar förslag till kommunstyrelsen senast 2021-05-01;  

- Att förvaltningen ger samtliga partier representerade i kommunfullmäktige möjlighet till synpunkter 

innan färdigt förslag till beslut presenteras 

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson  

    

 
1   Detta innebär att religiösa eller politiska organisationer i praktiken inte får föra kommunvapnet. – Se dock noterna 2 och 3 nedan.   
2   Ett i dessa tider aktuellt och motsvarande exempel är Sveriges toppolitikers användning av en pin med svenska flaggan då man i exv. TV-

utsändningar anser sig representera statsmakten i sin helhet och inte ett enskilt parti. 
3   Detta bör gälla endast pin vid uppträdande inför allmänheten eller i församlingar/möten med personer från flera kommuner, där politikern 
vill markera sin hemvist.  
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