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Ordförande 
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BEVIS 
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uppsättande 

2021-01-14 Datum för anslags 
nedtagande 

2021-02-05

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansli, arkiv 

Underskrift 

Matilda Johansson 

Plats och tid 

Beslutande ledamöter 

Ej tjänstgörande ersättare 

Rådasjön kl. 16:00-19:41, 19:47-21:07 

Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) §§1-9, §§12-35 
Kersti Lagergren (M) §§1-9, §§12-35 
Mikael Johannison (M) 
Ronny Sjöberg (C) §§1-9, §§12-35 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) §§1-9, §§12-35 
Ulla-Karin Johansson (S) §§1-9, §§12-35 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) §§1-9, §§12-35 
Peter Arvidsson (SD) §§1-9, §§12-35 
Marie Strid (MP) §36 ersätter Roland Jonsson (MP) 

Rickard Rosengren (M) §§1-9, §§12-35 
Ingemar Lindblom (M) §§1-9, §§12-35 
Bengt Johansson (M) §§1-9, §§12-35 
Hengameh Mokhtari (M) §§1-9, §§12-35 
Anders Halldén (L) §§1-9, §§12-35 
Tony Wahl (C) §§1-9, §§12-35 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) §§1-9, §§12-35 
Ulrika Öst (S) §§1-9, §§12-35 
Björn Mattsson (V) §§3-9, §§12-35 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Marie Strid (MP) §§1-9, §§12-35 
Per Olov Risman (SD) §§1-9, §§12-35 

Övriga närvarande Roger Nordman (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges ordförande) §§1-
9, §§12-35 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) §§1-9, §§12-35 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) §§1-9, 
§§12-35
Bo Ekström (ekonomichef)
Anders Pettersson (personalchef) §§1-9, §§12-35
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§1-9, §§12-35
Karin Dahl (kommunikationschef) §§1-4
Matilda Johansson (kommunsekreterare)
Jessica Stenhoff (verksamhetschef vatten och avfall) §§1-2
Fredrik Wejrot (verksamhetschef trafik) §§1-6
Eliza Farmand (avfallsingenjör) §§1-2
Peter Granstedt (vd Förbo AB) §3
Hanna Henningsson (planeringsledare trafik) §§4-9, §12
Sofia Wallén Claesson (ekonom) §7
Eva-Maria Smith (ekonom) §7

Utses att justera Patrik Linde (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2021-01-13   13:00 

Protokollet omfattar §§1-9, §§12-36
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Paragrafer som justerades omedelbart finns i separat protokoll (§§ 10, 11
och 37).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-01-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 

§ 1 Fastställande av föredragningslistan 

§ 2 Information om utskick till verksamheter gällande farligt avfall på Bråta 
återvinningscentral 

§ 3 Information om revidering av ägardirektiv för Förbo AB 

§ 4 Information om yttrande gällande åtgärdsvalsstudie stråket Kust till kust Göteborg-
Borås 

§ 5 Information om yttrande gällande regeringsuppdrag angående nya stambanor för 
höghastighetståg 

§ 6 Information om rapport från arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor om att ta fram 
förslag på hur kollektivtrafiken ska utformas i Härryda kommun 

§ 7 Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet 

§ 8 Revidering av taxa för brandskyddskontroll 
§ 9 Taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring 

§ 12 Behandling av bordlagt ärende: Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på hur 
kollektivtrafiken ska utformas i Härryda kommun 

§ 13 Investeringsprojekt med startbesked under 2021 
§ 14 Överenskommelse flyttkostnader telemast Bårhult 1:128 
§ 15 Upplåtelse anläggningsarrende telemast inom Håltsås 1:7 
§ 16 Beslut om hantering av arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen 
§ 17 Information om hantering av kompetensutvecklingsmedel 2021 

§ 18 Principer för servicegarantier inom kommunstyrelsens verksamhetsområde i Härryda 
kommun 

§ 19 Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2021 
§ 20 Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

§ 21 Uppdrag om ändring av styrande dokument för deltagande på distans vid politiska 
sammanträden 

§ 22 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om inrättande av valfrihetssystem för 
äldreboenden 

§ 23 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per 
oktober 2020 

§ 24 Delgivning av välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-2023 
samt investeringsbudget för 2021-2025 

§ 25 Statistiska uppgifter per september 2020 
§ 26 Delgivning av protokoll från råd 2020 
§ 27 Delgivningar 2020 
§ 28 Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020 
§ 29 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
§ 30 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2020 
§ 31 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2020 
§ 32 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020 
§ 33 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, 
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Personal, Ekonomi och upphandling 2020 
§ 34 Initiativärende om etablering av skolor i Härryda kommun 

§ 35 Initiativärende om rekommendation till politiker i Härryda kommun med hänsyn till 
rådande pandemi 

§ 36 Försäljning av Bårhult 1:128 
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§1 
Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
  

 Nytt ärende 34. Initiativärende om etablering av skolor i Härryda kommun. 
 Nytt ärende 35. Initiativärende om rekommendation till politiker i Härryda kommun 

med hänsyn till rådande pandemi. 
 
Numreringen för de ursprungliga ärendena från 34 och framåt uppdateras till följd av de nya 
ärendena. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§2 
Information om utskick till verksamheter gällande farligt avfall på Bråta 
återvinningscentral 
 
Eliza Farmand, avfallsingenjör, informerar om ett brevutskick till företagare om att Bråta 
ÅVC inte tar emot farligt avfall från företag. Informationen skickades till företagare i 
december 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§3 
Information om revidering av ägardirektiv för Förbo AB 
 
Peter Granstedt, vd Förbo AB, informerar om förslag på ändring av ägardirektivet för Förbo 
AB. Kommunstyrelsen kommer att bereda ärendet inför beslut i kommunfullmäktige, under 
våren 2021. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 4        Dnr 2020KS741 

Information om yttrande gällande åtgärdsvalsstudie stråket Kust till kust 
Göteborg-Borås  

  
Hanna Henningsson, planeringsledare trafik, informerar om förslag på yttrande gällande 
åtgärdsvalsstudie stråket Kust till kust Göteborg-Borås. Kommunstyrelsen beslutar i ärendet 
under aktuellt sammanträde, den 7 januari § 10. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 5        Dnr 2020KS664 

Information om yttrande gällande regeringsuppdrag angående nya 
stambanor för höghastighetståg  

  
Hanna Henningsson, planeringsledare trafik, informerar om förslag på yttrande gällande 
regeringsuppdrag om nya stambanor för höghastighetståg. Kommunstyrelsen beslutar i 
ärendet under aktuellt sammanträde, den 7 januari § 11. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 6        Dnr 2019KS713 

Information om rapport från arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor om 
att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken ska utformas i Härryda 
kommun  

  
Mikael Johannison (M), ordförande i arbetsgruppen för kollektivtrafikgruppen, informerar om 
gruppens arbete samt om den rapport som arbetsgruppen tagit fram utifrån uppdraget om 
förslag på hur kollektivtrafiken ska utformas i Härryda kommun.   
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 7        Dnr 2020KS686 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på 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. 
 
Den 19 november 2020 § 439 redovisade förvaltningen ett förslag till modell som 
kommunstyrelsen beslutade att remittera till välfärdsnämnden. Välfärdsnämnden yttrade 
sig över förslaget till modell genom beslut den 16 december § 304. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L), Kersti Lagergren (M), 
Håkan Eriksson (KD), Mikael Johannison (M), Ronny Sjöberg (C), Grim Pedersen (M) och 
Martin Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med politiska majoritetens 
förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-01-05, vilket innebär att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller 
fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i 
Härryda kommun enligt följande: 

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, 
dock högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda 
förskole-/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-
/elevantal. 

 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår. 
 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 

folkbokförda i kommunen. 
 Tomma platser ersätts inte. 
 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska 

lokalkostnader.  
 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 

huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. 
 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 

nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas 
fortsatt huvudregeln. 
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Vidare lyder Per Vorbergs yrkande att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas enligt samma 
principer.  
  
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) 
och Roland Jonsson (MP) i första hand att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande och 
i andra hand att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med välfärdsnämndens tillägg i beslut 
den 16 december § 304: att modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet kompletteras så att kommunens behov utav skolplatser ingår som kriterium, samt 
att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda undantagsregeln tydliggörs. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar i första hand ”I och med komplexiteten i ärendet och det 
inkommit sent inför mötet måste det remitteras till förvaltningen för att utreda laglighet; 
ekonomiska konsekvenser; möjligheter för friskolor att etablera sig. Rimligen måste ärendet 
därefter remitteras till VFN i konsekvens med som gjorde med tidigare förslag.” I andra hand 
yrkar Peter Arvidsson i enlighet med Patrik Lindes yrkande om att kommunstyrelsen avslår 
Per Vorbergs yrkande. 
  
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:20-19:30. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Peter Arvidssons 
yrkande om remiss och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet 
idag kommer ordföranden ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden. Om 
kommunstyrelsen beslutar enligt Per Vorbergs yrkande kommer ordföranden därefter ställa 
proposition på Patrik Lindes tilläggsyrkande tillika andrahandsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Peter Arvidssons yrkande om remiss 
Efter ställd proposition på remiss och avgörande idag finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om remiss röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista. 
 
Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes 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 Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 3 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Patrik Lindes tilläggsyrkande 
Efter ställd proposition på Patrik Lindes tilläggsyrkande finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.  
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som avslår tilläggsyrkandet 
röstar Ja. Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar Nej. Voteringen utfaller så att 8 ledamöter 
röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 4 voteringslista.  
 
Kommunstyrelsen har således beslutat avslå Patrik Lindes tilläggsyrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
  
Kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller 
fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i 
Härryda kommun enligt följande: 
  

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, 
dock högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda 
förskole-/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-
/elevantal. 
  

 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår. 
  

 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 
folkbokförda i kommunen. 
  

 Tomma platser ersätts inte. 
  

 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska 
lokalkostnader.  
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 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 
huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. 
  

 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 
nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas 
fortsatt huvudregeln.  
  

Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas 
enligt samma principer.  
 
Reservationer 
Följande reserverar sig mot beslutet skriftligt: Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-
Karin Johansson (S) bilaga 5, Roland Jonsson (MP) bilaga 6, samt Peter Arvidsson (SD) 
bilaga 7. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2021-01-07  

 

Voteringslista: § 7 
Ärende: Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet,  2020KS686 
 
Bilaga 2. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
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  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 

Bilaga 3. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
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  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 

Bilaga 4. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
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David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
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  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 7 
 

 

 

Skriftlig reservation från Socialdemokraterna 

§7 Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet. 

 

Vi Socialdemokrater anser att den av kommunstyrelsen föreslagna modellen är en onödig 
ökning av kostnaderna inom utbildning. Vi anser att pengarna kunde använts bättre, man 
skulle till exempel kunna tänka sig att satsa dessa pengar på att uppnå Sveriges bästa skola. 
Nu kommer skattepengarna istället att öka vinsten hos ett privat företag. Våra medborgares 
skattepengar skall gå till välfärd och inte till övervinster hos riskkapitalister.  

Vidare finns det ingen konsekvensanalys eller idé om hur finansiering skall ske. 

Den modell som finns idag har inte hindrat seriösa friskolor från att etablera sig i 
kommunen. Däremot så har, enligt uppgift från majoriteten, Internationella Engelska Skolan 
(IES) krävt att få en högre lokalersättning för att etablera sig i kommunen. Att göra en 
anpassning för att få en viss etablering på en fri marknad anser vi vara skadligt för 
konkurrensen.  

Vidare anser vi att det är mycket tveksamt om denna modell håller rent juridiskt. Detta då 
alla är medvetna om att undantag bara kan göras om det finns ett behov. I Härryda 
kommun, Mölnlycke i synnerhet så finns det vid tillfället då Internationella Engelska Skolan 
(IES) förväntas öppnas redan mer platser än behov.  
Vi har svårt att se att kommunen skulle vinna en juridisk tvist om någon väljer att överklaga 
beslutet.  

Vi väljer att reservera oss mot beslutet med hänvisning både till de ekonomiska kostnaderna 
som beskrivs ovan och den juridiska risk som föreligger i och med detta beslut.  

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde
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Bilaga 6 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 7 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 7: Lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna den nya lokalersättningsmodellen. 
Miljöpartiet anser att det är mycket olämpligt att hasta fram ett beslut i frågan om 
ändrad modell för Lokalersättning. Att skynda fram ett beslut angående 
lokalersättningen kan inte motiveras av att det finns ett stort behov av att 
etablera en ny grundskola och därmed vara i behov av att ha denna fråga 
skyndsamt klarlagd. Citat ur Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet: ”Enligt lokalresursplanen bedöms inte 
finnas behov av fler skolplatser de närmaste fem åren. Befolkningsprognosen för 
Härryda kommun visar ett vikande elevantal i ett tioårsperspektiv.” 
 
Misstanken om att behovet av ett snabbt beslut har att göra med att skapa goda 
incitament och bana vägen för en ansökan om etablering från Internationella 
Engelska skolan bekräftades under mötet och visar på ännu ett exempel på en 
olämplig hantering av denna infekterade fråga. 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 7 

 
Reservation ärende 7 ”Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på 
modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet” 
 
Majoriteten presenterade blott timmar innan kommunstyrelsemötet en ny 
komplex modell för lokalersättning och kunde under sittande möte inte ge 
svar på vilka konsekvenser förslaget kommer att ge. Förvaltningen har inte 
fått möjlighet att göra legal eller ekonomisk konsekvensbedömning av 
förslaget Mot bakgrund att då ärendet var på remiss i välfärdsnämnden 
avgjordes med ordförandens skiljeröst; ett beslut som nu är överklagat; 
förefaller hela förfarandet rättsosäkert, framstressat och undermåligt 
hanterat. Sammantaget riskerar kommunen onödiga kostnader och 
rättsprocesser i och med beslutet.   
  
Peter Arvidsson (SD) 
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§ 8        Dnr 2020KS665 

Revidering av taxa för brandskyddskontroll  

  
Räddningstjänsten Storgöteborg svarar för fullgöra kommunens uppgifter som följer av lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, för sotning, rengöring och brandskyddskontroll. 
Kommunen får föreskriva att avgift ska tas ut för sådan sotning och brandskyddskontroll, 
vilket görs genom sotningstaxa respektive taxa för brandskyddskontroll. 
 
Den 15 oktober 2020 § 187 antog kommunfullmäktige taxa för brandskyddskontroll med stöd 
av 3 kap. 7 § LSO. 
 
Den 8 oktober 2020 behandlade förbundsstyrelsen ett ärende om ny sotningstaxa. Ärendet har 
skickats till förbundets medlemmar för beslut. Vid framtagandet av sotningstaxan 
uppmärksammades att avgiften för ombokning inte regleras på samma vis i taxan för 
brandskyddskontroll. Enligt gällande taxa för brandskyddskontroll ska en ombokningsavgift 
alltid tas ut vid ombokning till en annan dag medan förslaget till ny sotningstaxa innebär att 
avgift ska tas ut endast då ombokningen skett senare än 48 helgfria timmar för aviserat besök. 
 
Förbundsstyrelsen bedömer att det är rimligt att avgiften för ombokning regleras på samma 
sätt i de två nämnda taxorna och överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktige att besluta att taxan för brandskyddskontroll revideras enligt följande. 
 
Föreslagen lydelse 
1.4 Avgift för ombokning 
Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 timmar före aviserat 
besök, uttas en grundavgift. 
 
Nuvarande lydelse 
1.4 Avgift för ombokning 
Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavararen ombokat till en annan dag än den aviserade. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 3 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxan för brandskyddskontroll på så sätt att 
p. 1.4 Avgift för ombokning ska ha följande formulering. 

20 / 61



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-01-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
”Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar före 
aviserat besök, uttas en grundavgift” 
 
Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg beslutat därom, dock tidigast den 1 januari 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 9        Dnr 2020KS667 

Taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring  

  
Förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg beslutade den 8 oktober 2020 § 
64 att överlämna till medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige att 
besluta om taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring m.m. enligt 
bilaga 1–2, att gälla från den 1 januari 2022. Aktuellt ärende har föranletts av att 
räddningstjänstförbundet ska genomföra en ny upphandling av sotningstjänster. 
Upphandlingen kommer kunna baseras på kvalitetskriterier i stället för pris, om taxan för 
sotning och rengöring är fastställd på förhand inför nästkommande avtalsperiod. Befintliga 
avtal med nuvarande sotningsleverantörer löper ut den 31 december 2021. 
 
De förändringarna som föreslås i taxan är mindre justeringar och tillägg avseende följande 
delar. 
 
• Rengöring utom ordinarie arbetstid med OB-tillägg 
• Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotningsfrist samt enstaka sotning vid behov 
mellan ordinarie sotningstillfällen 
• Avgift för ej tillträde 
• Avgift för ombokning 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 3 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
 
1. att anta Taxa sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, med stöd 
av 3 kap. 6 § lagen om skydd mot olyckor, 
 
2. att anta Frister sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 2 till tjänsteskrivelsen, med 
stöd av 3 kap. 1 § förordningen om skydd mot olyckor, 
 
3. att taxan enligt beslutspunkt 1 gäller från och med den 1 januari 2022, med den justering 
som sker enligt beslutspunkt 6, 
 
4. att fristerna enligt beslutspunkt 2 gäller från och med den 1 januari 2022, 
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5. att taxans basår är 2019 samt 
 
6. att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för varje avgiftsår ska justera taxan i 
beslutspunkt 1 enligt följande. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i enlighet med 
aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares 
Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
ska från och med ikraftträdandet år 2022 årligen justera taxan i enlighet med det nationella 
Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 12        Dnr 2019KS713 

Behandling av bordlagt ärende: 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. 
 
Den 3 december 2020 § 469 beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendet till dagens 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Mikael Johannison (M), David Dinsdale (L), 
Peter Arvidsson (SD) och Patrik Linde (S) att  

 kommunstyrelsen antar rapporten från kommunstyrelsens arbetsgrupp för 
kollektivtrafikfrågor som sin egen, 

 kommunstyrelsen beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat, samt att 
arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor upphör, 

 kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förslag som berör kommunens 
ansvarsområde och återkomma med förslag på åtgärder i juni 2021 till 
kommunstyrelsen, 

 kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen och ledamöter från kommunstyrelsen ska 
delta i workshop med Västtrafik, utlovad av Västtrafik, för att utröna hur 
kollektivtrafiken i Härryda kommun kan utvecklas, samt att 

 kommunstyrelsen tillställer Kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks styrelse rapporten. 
  

Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen avvaktar med att skicka rapporten till 
kollektivtrafiknämnden och Västtrafik efter förvaltningens förslag och genomförd Workshop, 
för att utveckla analysen och genomarbetning av förvaltningen. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:56-20:06. 
  
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 8 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 
*Notering. Kommunstyrelsen godkände att Ulla-Karin Johansson (S) korrigerade sin röst efter 
klubbslaget då hon hade tryckt fel. Ulla-Karin ändrade sin röst till Ja. 
  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar rapporten från kommunstyrelsens arbetsgrupp för 
kollektivtrafikfrågor som sin egen. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat, samt att 
arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor upphör. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förslag som berör kommunens 
ansvarsområde och återkomma med förslag på åtgärder i juni 2021 till kommunstyrelsen. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen och ledamöter från kommunstyrelsen ska delta i 
workshop med Västtrafik, utlovad av Västtrafik, för att utröna hur kollektivtrafiken i Härryda 
kommun kan utvecklas. 
  
Kommunstyrelsen tillställer Kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks styrelse rapporten. 
 
Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt, bilaga 9. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-01-07  

 

Voteringslista: § 12 
Ärende: Behandling av bordlagt ärende: Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på 
hur kollektivtrafiken ska utformas i Härryda kommun,  2019KS713 
 
Bilaga 8. Voteringlista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
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  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Resultat 11 1 1 
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Bilaga 9 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 12 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 12: Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på hur 
kollektivtrafiken ska utformas i Härryda kommun 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att skicka rapporten i sin nuvarande utformning 
till Kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks styrelse. Rapporten från 
kollektivtrafikgruppen är en intern rapport till kommunstyrelsen. För att ge den en 
större tyngd borde den kompletteras med förvaltningens synpunkter och den 
workshop som är inplanerad tillsammans med västtrafik. Analysen i rapporten 
borde utvecklas och genomarbetas så att det blir en mer officiell rapport från 
Härryda kommun. 
 

Roland Jonsson 
MP Härryda 
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§ 13        Dnr 2020KS743 

Investeringsprojekt med startbesked under 2021  

  
I samband med beslut om budget har kommunstyrelsen de senaste åren beslutat om att vissa 
investeringsprojekt ska beläggas med startbesked. Med startbesked menas att en beskrivning 
av investeringsprojektet görs av förvaltningen utifrån frågorna vad, var, hur, när och varför. 
Även en redovisning av projektets olika utgiftsposter ingår i beskrivningen. För att 
förvaltningen ska kunna påbörja arbetet med ett projekt som är belagt med startbesked måste 
beslut om detta tas av kommunstyrelsen. 
 
I kommunstyrelsen den 19 november 2020 § 426 beslutades att alla investeringsprojekt 
(investeringsbudget 2021-2025) inom sektorerna samhällsbyggnad, teknik och 
förvaltningsstöd och kommunledning ska beläggas med startbesked. Den antagna 
investeringsbudgeten med samtliga projekt ingår i verksamhetsplanen som kommunstyrelsen 
antog 19 november 2020. 
 
I Ekonomiutskottet den 19 november 2020 redovisades ett förslag till vilka investeringar som 
fortsatt ska beläggas med startbesked. I förslaget görs avgränsningen att bara 
investeringsprojekt med budgeterat belopp för 2021 är aktuella för beslut om startbesked. 
Förvaltningen föreslår i detta ärende att nio projekt fortsatt ska beläggas med startbesked. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 25 november 
2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen upphäver beslutet gällande startbesked för samtliga investeringar i 
investeringsbudget 2021-2025. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att belägga nio investeringar med startbesked enligt bilaga 1 till 
tjänsteskrivelse. 
 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 14        Dnr 2020KS572 

Överenskommelse flyttkostnader telemast Bårhult 1:128  

  
Genomförande och försäljning av industrimark i Bårhults företagspark är i sitt slutskede och 
fastigheten Bårhult 1:128 är en av de sista tomter som ska säljas. Fastigheten ligger vid 
områdets entré längs Partillevägen och en telemast med tillhörande teknikbodar är belägen 
centralt på fastigheten.Telia Towers Sweden AB äger telemasten och den upplåts inom 
Bårhult 1:128 med ett anläggningsarrende som är uppsagt men som löper till den 31 december 
2021. Dagens placering av telemasten hindrar en lämplig användning och försvårar 
försäljning av fastigheten Bårhult 1:128. Därmed avser Telia och kommunen komma överens 
om att flytta masten till en annan fastighet i närområdet, ca 180 meter nordost om dagens 
placering. 
 
Flytt av telemasten är förenat med kostnader och därför har en överenskommelse mellan Telia 
och kommunen upprättats gällande flyttkostnaderna. Då det endast är i kommunens intresse 
att flytta masten men i båda parters intresse att en telemast finns i området åtar sig kommunen 
enligt överenskommelsen att stå för samtliga kostnader förenade med flytten, motsvarande ca 
1 600 000 kr enligt, till överenskommelsen, bifogad kalkyl. Kostnaden av flytt för telemast 
finansieras inom exploateringsprojektet för Bårhults industriområde. Sektorn för 
samhällsbyggnad har upprättat förslag till överenskommelse med Telia Towers Sweden AB 
gällande Telias flyttkostnader av telemast från Bårhult 1:128 till Håltsås 1:7. 
Överenskommelsen är villkorad att gälla endast om arrende för ny placering blir godkänt av 
kommunstyrelsen genom beslut som får laga kraft samt om bygglov för den nya masten får 
laga kraft. 
 
Upplåtelse anläggningsarrende telemast och försäljning av Bårhult 1:128 hanteras i separata 
ärenden på kommunstyrelsen den 7 januari 2021. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 23 september 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse mellan Härryda kommun och Telia Towers 
Sweden AB enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringschef att underteckna avtalet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 15        Dnr 2020KS548 

Upplåtelse anläggningsarrende telemast inom Håltsås 1:7  

  
Genomförande och försäljning av industrimark i Bårhults företagspark är i sitt slutskede och 
fastigheten Bårhult 1:128 är en av de sista tomter som ska säljas. Telia Towers Sweden AB 
har idag en telemast inom Bårhult 1:128. Fastigheten ligger vid områdets entré längs 
Partillevägen och telemasten med tillhörande teknikbodar är belägen centralt på fastigheten. 
Nuvarande telemasts placering hindrar en lämplig användning av marken och försäljning av 
fastigheten Bårhult 1:128. Anläggningsarrende för telemast inom Bårhult 1:128 är uppsagt 
men löper till den 31 december 2021. Telia och Härryda kommun avser att flytta telemasten 
till fastigheten Håltsås 1:7, ca 180 meter nordost om dagens placering. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till arrendeavtal med Telia Towers 
Sweden AB inom fastigheten Håltsås 1:7. Arrendeområdet uppmäter ca 200 kvm och omfattar 
mark för placering och användning av telemast med maximal höjd om 60 m samt två 
teknikbodar. Arrendeavtalet föreslås löpa fram till den 31 december 2030 med 
1 års uppsägning och 5 års förlängning. Arrendeavgiften uppgår till 8 125 kronor per år och 
indexregleras. Arrendeavtalet är villkorat att gälla endast om överenskommelse för 
flyttkostnad för telemast från Bårhult 1:128 till Håltsås 1:7 mellan Telia och Härryda kommun 
blir godkänd av kommunstyrelsen genom beslut som får laga kraft samt att bygglov för ny 
mast får laga kraft. 
 
Överenskommelse för flyttkostnader för telemast inom Håltsås 1:7 och försäljning av 
fastigheten Bårhult 1:128 hanteras i separata ärenden på kommunstyrelsen den 7 januari 2021. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 15 september 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet mellan Härryda kommun och Telia Towers 
Sweden AB enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringschef att underteckna avtalet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 16        Dnr 2020KS760 

Beslut om hantering av arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen  

  
Arbetsmiljöverket har under oktober 2020 genomfört en inspektion på flera förskolor. I 
inspektionsmeddelandet kravställer arbetsmiljöverket att förvaltningen ska ta fram skriftliga 
rutiner för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Mot bakgrund av arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande föreslår förvaltningen att 
skriftliga rutiner för årlig uppföljning upprättas som fastställer att kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare utbildas i arbetsmiljöfrågor var fjärde år efter ordinarie val, samt att 
arbetsmiljöfrågor följs upp två gånger per år i ekonomiutskottet under mars och oktober. 
 
Från personalfunktionen föreligger skrivelse daterad den 27 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare utbildas i 
arbetsmiljöfrågor var fjärde år efter ordinarie val, samt att arbetsmiljöfrågor följs upp två 
gånger per år i ekonomiutskottet under mars och oktober. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 17        Dnr 2020KS725 

Information om hantering av kompetensutvecklingsmedel 2021  

  
I budget 2021 har kommunfullmäktige avsatt en pott om tre miljoner kronor till 
kompetensutveckling för centrala kommunstrategiska satsningar. Förvaltningen har sektorsvis 
berett en plan för strategisk kompetensförsörjning som ligger till grund för de 
kompetensutvecklingssatsningar sektorerna vill göra 2021. 
 
Från personalfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen om hur förvaltningen hanterar avsatta medel, tre 
miljoner kronor, för kompetensutveckling 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 18        Dnr 2020KS724 

Principer för servicegarantier inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 93, i samband med fastställande av 
budget/plan 2020-2024, att uppdra åt kommunstyrelsen samt till välfärdsnämnden att utarbeta 
sju servicegarantier vardera inom respektive verksamhetsområde i Härryda kommun. 
 
Syftet med servicegarantier är att bidra till att invånare och näringsliv har förtroende för att 
kommunen ger god service och uppfyller sina åtaganden inom utlovad tid. En servicegaranti 
ska fastställa inom vilken tid olika tjänster ska utföras och vilka konsekvenser kommunen åtar 
sig om en tjänst inte kan utföras inom angiven tid. Enligt tidigare beskrivningar av 
servicegarantier ska ekonomisk kompensation utgå. Krav på ekonomisk kompensation 
innebär dock att servicegarantier inte kan införas inom vissa områden. En ekonomisk 
kompensation är inte heller nödvändig för att syftet med servicegarantier ska uppfyllas. En 
servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om vad man kan förvänta sig av 
kommunen. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på principer för servicegarantier inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde i Härryda kommun. Välfärdsnämnden föreläggs ett ärende med 
likalydande principer för servicegarantier inom välfärdsnämndens verksamhetsområde. 
Principerna syftar till att förtydliga ändamålet med servicegarantierna. Förvaltningen föreslår 
att kommunstyrelsen fastställer principer för servicegarantier samt uppdrar åt förvaltningen att 
utforma servicegarantier i enlighet med principerna. Vidare föreslår förvaltningen att 
kommundirektören ansvarar för att fastställa servicegarantier samt för att informera 
kommunstyrelsen. Uppföljning av hur garantierna fallit ut sker i respektive 
verksamhetsberättelse. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 30 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer principer för servicegarantier inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde i Härryda kommun enligt skrivelse från utvecklingsfunktionen daterad 
den 30 november 2020. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utforma servicegarantier. Kommundirektören 
ansvarar för att utarbeta och fastställa servicegarantier samt för att informera 
kommunstyrelsen. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 19        Dnr 2020KS753 

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2021  

  
Enligt reglementet för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige den 17 december 2018, 
§ 213, ska kommunstyrelsen årligen upprätta en plan för intern kontroll. Förvaltningen har 
därför genomfört en riskanalys som utmynnat i att kommunstyrelsen föreslås fem 
riskområden att kontrollera under 2021. 
 
Förvaltningen har även fortsatt utveckla kommunens interna kontroll i syfte att utöka nyttan 
av riskanalys för planering och metoden för intern kontroll som uppföljningsverktyg. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 30 november 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen antar plan för intern kontroll 2021. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att, inte bara upphandling och inköp, utan även avyttring och försäljning samt liknande 
såsom arrendeavtal och andra upplåtelser skall ingå i internkontrollen.  
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Peter Arvidssons 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden att ställa proposition på Per Vorbergs yrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Peter Arvidssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 
  
Per Vorbergs yrkande 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

36 / 61



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-01-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar plan för intern kontroll 2021. 
 
Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt, bilaga 10. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Bilaga 10 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 19 

 
Reservation ärende 19 ” Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2021” 
 
Det kan förefalla som om detta vore okomplicerat och enkelt, men så är inte alltid 
fallet. Exempel kan vara från hur det går till då möbler och datorer i kommunens 
lokaler utrangeras, till koncessioner för exv. fiberdragning, och till hantering av 
kommunens markavstyckningar för tomt-och industrimark som säljs eller 
arrenderas ut. Inom dessa exempelområden och andra fordras en transparens – 
eller rentav ett politiskt fastställande av regler att följa – till bästa nytta för 
kommuninvånarna. 
 
Peter Arvidsson (SD)  
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§ 20        Dnr 2020KS710 

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen  

  
Inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 2018 kom Härryda kommun, 
Partille kommun, Lerum kommun, Öckerö kommun och Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR), som personuppgiftsansvariga, överens om att ingå ett 
samverkansavtal avseende dataskyddsombud. I augusti 2020 tillkom Alingsås kommun, Ale 
kommun, Lilla Edets kommun och Stenungsunds kommun. I samverkansavtalet har 
kommunerna kommit överens om att gemensamt bära kostnaderna och fördela resurserna av 
två centralt placerade dataskyddsombud (DSO). Inrättande av ett dataskyddsombud är 
obligatoriskt för offentliga organ och utgör en grundsten i parternas möjlighet till efterlevnad 
av dataskyddslagstiftningen. Samverkansavtalet utgör parternas gemensamma avsikt om ett 
långsiktigt och väl fungerande samarbete kring fördelning av resurserna av två 
dataskyddsombud. 
 
Som dataskyddsombud, med placering på Göteborgsregionens kommunalförbund, har GR 
anställt Johan Borre. Den 11 juni 2020 § 265 utsåg kommunstyrelsen Johan Borre till 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen. GR kommer med start den 12 januari 2021 att även 
anställa Johan Bergström som dataskyddsombud. Johan Bergström föreslås vara 
huvudansvarigt dataskyddsombud i Härryda kommun efter denna tidpunkt. 
 
Johan Borre kommer vara huvudansvarigt dataskyddsombud för Alingsås kommun, Ale 
kommun, Lilla Edets kommun och Stenungsunds kommun. För att minska sårbarheten vid 
eventuella ledigheter eller annan frånvaro ska Johan Borre även fortsättningsvis vara utsedd 
som dataskyddsombud i Härryda kommuns styrelse/nämnder. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 10 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Johan Bergström som dataskyddsombud för kommunstyrelsen från 
och med den 12 januari 2021. 
 
Kommunstyrelsen noterar att Johan Borre fortsatt är utsedd som dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen vid sidan av Johan Bergström. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 21        Dnr 2020KS808 

Uppdrag om ändring av styrande dokument för deltagande på distans vid 
politiska sammanträden  

  
Per Vorberg (M) initierar ett ärende om uppdrag om ändring av styrande dokument för 
deltagande på distans vid politiska sammanträden, i skrivelse (2020KS808). 
  
Kommunstyrelsens behandling  
 
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över de styrande 
dokumenten gällande deltagande på distans vid politiska sammanträden samt återkomma med 
förslag på nödvändiga ändringar. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över de styrande dokumenten gällande 
deltagande på distans vid politiska sammanträden samt återkomma med förslag på 
nödvändiga ändringar. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 22        Dnr 2020KS393 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om inrättande av 
valfrihetssystem för äldreboenden  

  
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut om inrättande av valfrihetssystem för 
äldreboenden. 
 
Den 16 december 2020 § 296 beslutade välfärdsnämnden att inrätta ett valfrihetssystem för 
äldreboenden med start den 1 april. Välfärdsnämnden noterade även att det bör göras en 
översyn av välfärdsnämndens och kommunstyrelsens reglementen beträffande 
ansvarsfördelningen mellan nämnderna avseende valfrihetssystem. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 23        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk 
månadsuppföljning per oktober 2020  

  
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per 
oktober 2020. 
 
Den 16 december 2020 § 301 fastställde välfärdsnämnden prognosen och uppdrog inte åt 
förvaltningen att vidta ytterligare åtgärder. Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr 
och prognosen för 2020 är 1 970,0 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 36,5 
mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört med förra prognosen med drygt 13 mnkr. Båda 
sektorerna, utbildning, kultur och fritid samt socialtjänsten, förbättrar sin prognos. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 24        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 
2021-2023 samt investeringsbudget för 2021-2025  

  
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-2023 
samt investeringsbudget för 2021-2025.  
 
Den 18 november 2020 § 268 fastställde välfärdsnämnden verksamhetsplan för 2021-2023, 
driftbudget per verksamhetsnivå 2021-2023 samt investering på projektnivå avseende åren 
2021-2025, med ändringen på sidan 25 i sista stycket, rad tre, där ” Hur eller om eller” stryks. 
Vilket ger lydelsen: ”På vilket sätt fler utförare ska ingå i kulturskolans organisation får en 
utredning utvisa.” Verksamhetsplan daterad den 21 oktober 2020 förelåg. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 25        Dnr 2020KS372 

Statistiska uppgifter per september 2020  

  
Kommunstyrelsen delges statistiska uppgifter per september 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 26        Dnr 2020KS27 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Protokoll från pensionärsrådet den 26 november 2020. 
 Protokoll från rådet för idéburna organisationer den 2 december 2020. 
 Protokoll från brottsförebyggande rådet den 9 november 2020. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 27        Dnr 2020KS25 

Delgivningar 2020  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Regeringsbeslut om uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på 
fjärrtåg, den 19 november 2020. 

 Regeringsbeslut om erbjudande att upprätthålla en funktion som regional 
bredbandskoordinator, den 19 november 2020. 

 Beslut från Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse om förslag till reducering av 
årsavgift till GR från och med 2022, den 27 november 20202. 

 Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 från Räddningstjänsten storgöteborg. 
 Ekonomisk lägesrapport per oktober 2020 från Räddningstjänsten storgöteborg. 
 Information om samarbetsavtal 1 enligt avsiktsförklaring för Landvetter Södra etapp 1, 

utdrag från styrgruppsmöten 2 och 10 december.  
 Noteringar från ägarråd Förbo den 4 december 2020. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 28        Dnr 2020KS26 

Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020  

  
Kommunstyrelsen delges inkommen skrivelse från Pixbo Wallenstam IBK/IBF om 
föreningens ekonomiska situation, daterad den 21 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 29        Dnr 2020KS1 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 14 december 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 30        Dnr 2020KS66 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och 
fritid 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 17 december 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 31        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 8 december 2020, 
föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 32        Dnr 2020KS35 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning 
över anmälda delegationsbeslut, daterad den 16 december 2020, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 33        Dnr 2020KS55 

Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: 
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2020  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: 
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling. Förteckning över anmälda 
delegationsbeslut, daterad den 19 november 2020, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§34 
Initiativärende om etablering av skolor i Härryda kommun 
 
Peter Arvidsson (SD) initierar ett ärende om etablering av skolor i Härryda kommun, i 
skrivelse daterad den 7 januari 2021 (2021KS18). 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Peter Arvidsson (SD) yrkar i första hand att kommunstyrelsen bordlägger ärendet och i andra 
hand att 

 omtag görs hur nya skolor skall etableras 
 arbetet med att etablera IES i Djupedalsäng stoppas; vi vet inte om det är möjligt att 

nybygga någonting alls på den föreslagna platsen, med hänsyn till den kommande 
järnvägen och att fortsatt planering kan innebära bortkastade skattemedel 

 friskolor som önskar etablera sig i Härryda kommun bjuds in för att presentera sig för: 
företrädare för alla politiska partier representerade i Kommunfullmäktige i Härryda; 
företrädare från administrationen insatta i skolfrågor; rektorer och personalföreträdare 
för kommunala skolor; även företrädare våra kommunala skolor får presentera hur de 
vill driva framtidens skola i Härryda, kanske kan skolföreträdare inspireras av 
varandra 

 parallellt med arbetet gör kommunen klart den stora översynen av kommunens 
skolbyggnader som är påbörjad; då genomgången är klar vet vi mer om status och 
kostnader för att fortsätta driva skolor i befintliga lokaler och/eller om vi behöver 
bygga nya skolbyggnader 

 förvaltningen gör en kalkyl, konsekvensanalys och laglighetsprövning av hur 
skolpengen och kostnaden per elev påverkas av att man låter friskolor driva 
verksamhet i kommunens lokaler 

 friskolor i första hand lokaliseras där effektiv kollektivtrafik är utbyggd eller på sikt 
kommer att byggas ut 

 friskolor om möjligt lokaliseras centralt i tätorter, men på ett sådant sätt att boende 
kring lokaliseringen ej upplever störningar av de olika orsaker som kan antas vara 
möjliga 

 Härryda kommun så långt som möjligt, kräver att friskolor vid etablering ska 
acceptera samma öppenhet som kommunala skolor 

 Härryda kommun begär att friskolor vid etablering i Härryda kommun särredovisar 
budgeterade intäkter och utgifter kopplade till sina verksamheter i Härryda kommun 

 Härryda kommun begär att friskolor vid etablering i Härryda kommun, finansierar 
verksamheten med eget kapital, så skattebetalare ej är med och betalar finansiella 
kostnader 
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 förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en plan och återkomma med realiserbarhets- 
och konsekvensbeskrivning av förslagen ovan; kommunstyrelsen remitterar de beslut 
som bara välfärdsnämnden har rådighet över till välfärdsnämnden. 
  

Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Håkan Eriksson (KD), Kersti Lagergren (M), 
David Dinsdale (L) och Mikael Johannison (M) att kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons 
yrkande om etablering av skolor i Härryda kommuns. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Peter Arvidssons 
yrkande om bordläggning 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 
 
Peter Arvidssons bordläggningsyrkande 
Efter ställd proposition på bordläggning och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 
 
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, 1 röstar Nej och 4 avstår. Bilaga 11 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons yrkande om etablering av skolor i Härryda 
kommun. 
 
Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt, bilaga 12. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-01-07  

 

Voteringslista: § 34 
Ärende: Initiativärende om etablering av skolor i Härryda kommun,   
 
Bilaga 11. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande   X 
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
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 
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 1 4 
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1 

Reservation ärende 34 KS Härryda 202-01-07 

Under debatt i sakfrågan framkom under mötet ytterligare information som styrker att bifogat 

initiativ är en bättre väg framåt för Härryda kommun. Att initiativet inte blev antaget riskerar stora 

onödiga kostnader för våra skattebetalare och utdragna rättsprocesser som inte är till nackdel för 

invånare i kommunen och orsakar ytterligare splittring. /Peter Arvidsson (sd) 

Nämndinitiativ 

Kommunstyrelsen Härryda 2021-01-07 

Etablering av skolor i Härryda kommun. 

Givet den nya information och analys som framkommit senaste tiden bland annat i 

skriften ”Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för kommunal 

och fristående verksamhet” 2020KS 686 och ”Lokalresursplan 2021-25” beslutad i Kommunstyrelsen 

2020-10-22.”   

Sammanfattningsvis har företrädare för majoriteten föreslagit att utreda att nyetablerade friskolor i 

ny byggnad enligt undantagsregler skall få högre ersättning för lokaler än vi har i snitt i kommunen. 

Det finns således förslag om att ändra kommunens ersättningsmodell så att friskolor som etablerar 

sig i kommunen kan få mer ersättning än de skulle ha fått om vi behållit nuvarande regelverk.  

___________________ 

I skriften ”Redovisning av uppdrag…” 

https://www.harryda.se/download/18.1ed957041759290336a8cc4b/1605273058110/17.pdf  

kan man läsa: 

”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.” ... 

...” En ersättningsmodell i enlighet med den ovan beskrivna riskerar att öka de kommunala 
kostnaderna.” 

Vidare står det i ett utdrag ur redovisningen: 

Under rubriken konsekvensbeskrivning kan man läsa: 

Bilaga 12 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 34
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...” Föreslagen modell kan underlätta för fristående verksamhet att etablera sig i kommunen. 

Samtidigt finns juridiska och ekonomiska risker förknippade med att frångå huvudregeln, både för 

den kommunala verksamheten och för den fristående huvudmannen som önskar etablera sig i 

kommunen.”... 

...”Den politiska inriktningen är däremot tydlig i fråga om intresset av alternativa utförare. 

Förvaltningen har inte sett någon rättslig prövning av huruvida detta intresse kan motivera en 

tillämpning av undantagsregeln, när elevantalet inte utgör något behov.” 

________________ 

Frågan om friskolor skall etablera sig i kommunen har kommit att i alltför stor utsträckning bli en 

lokalfråga. Kommunen har goda upplåningsmöjligheter och gott om skollokaler, ja till och med ledig 

kapacitet. 

Många engagerade invånare och politiker har haft synpunkter både på framtida utförare och 

lokalisering av nya skolor. Vi i sverigedemokraterna har tagit till oss detta och presenterar nedan ett 

förslag till lösning som givet det nya kunskapsläget och de åsikter som framkommit borde ha god 

möjlighet att vinna bred politisk enighet och ena istället för splittra de olika läger som bildats i frågan.  

 

Sverigedemokraterna i Härryda har en lösning som förvaltningen får i uppdrag att utreda 

Sverigedemokraterna i Härryda ser principiellt och gärna att fler friskolor etablerar sig i kommunen. 

Men vi ser ingen anledning till att de skall bli dyrare för oss skattebetalare, och hanteringen skall ske 

öppet och transparent med oss invånares bästa för ögonen.  

I dag är det en infekterad debatt om dels huruvida var hur och vem som skall bygga nya skolor och 

det förekommer anklagelser som korruption. Vi vill från agendan ta bort de delar av besluten som 

ger och kan ge sådana problem och istället diskutera kärnfrågan: Vem skall vara huvudman och ha 

förtroendeuppdraget för att undervisa och ge omsorg till våra barn?  

Skolaktörer med vinstintresse anger procentuell kapitalavkastning som ett viktigt mål. Om vi erbjuder 

friskolor att etablera sig i kommunen där kommunen står för en stor del av baskostnaderna är det 

bara på en mindre del av omsättningen de har möjlighet att få ett överskott. Den faktiska vinsten i 

kronor räknat blir betydligt lägre då omsättningen blir lägre, kostnaden för oss skattebetalare blir i 

och med det lägre. 

Om kommunen står för lokaler kan friskolan fokusera helt på kärnverksamheten som kan bedrivas i 

befintliga eller nya lokaler, beroende på hur vår lokalsituation ser ut. En viktig bonus är, förutom att 

vi slipper betala vinst för själva lokalen, att vi slipper ge pengar till externa fastighetsägare som ofta 

äger och driver själva skolbyggnaden och hyr ut till friskolan med marginal. Genom vårt yrkande blir 

det färre mellanhänder och lägre kostnader för oss vanliga skattebetalare. 

Konceptet går att utveckla ytterligare så att även icke undervisningsrelaterade inventarier och 

utrustning tillhandahålls av kommunen för utföraren. Denne kan på så vis fokusera på sin 

kärnverksamhet och locka ytterligare kvalificerade lärare till kommunen. Tydlig gränsdragning 

utarbetas för vad som är undervisningsrelaterat och ingår i friskolans koncept, i samsyn med aktuell 

friskola. 

Vi gillar konkurrens och att vi måste få in influenser utifrån för att skapa en ännu bättre 

skolverksamhet i kommunen. Yrkandet nedan gör om det beviljas att befintliga kommunala skolor får 
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konkurrens på ett positivt och mer rättvist sätt och förhoppningsvis bidrar till att skapa en ännu 

bättre skola för våra barn i Härryda kommun. 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

− att omtag görs hur nya skolor skall etableras; 
 

− att arbetet med att etablera IES i Djupedalsäng stoppas; vi vet inte om det är möjligt att 

nybygga någonting alls på den föreslagna platsen, med hänsyn till den kommande 

järnvägen och att fortsatt planering kan innebära bortkastade skattemedel;  
 

− att friskolor som önskar etablera sig i Härryda kommun bjuds in för att presentera sig 

för: företrädare för alla politiska partier representerade i Kommunfullmäktige i Härryda; 

företrädare från administrationen insatta i skolfrågor; rektorer och personalföreträdare 

för kommunala skolor; även företrädare våra kommunala skolor får presentera hur de 

vill driva framtidens skola i Härryda, kanske kan skolföreträdare inspireras av varandra; 
 

− att parallellt med arbetet gör kommunen klart den stora översynen av kommunens 

skolbyggnader som är påbörjad; då genomgången är klar vet vi mer om status och 

kostnader för att fortsätta driva skolor i befintliga lokaler och/eller om vi behöver bygga 

nya skolbyggnader; 
 

− att förvaltningen gör en kalkyl, konsekvensanalys och laglighetsprövning av hur 

skolpengen och kostnaden per elev påverkas av att man låter friskolor driva verksamhet 

i kommunens lokaler; 

− att friskolor i första hand lokaliseras där effektiv kollektivtrafik är utbyggd eller på sikt 
kommer att byggas ut; 

− att friskolor om möjligt lokaliseras centralt i tätorter, men på ett sådant sätt att boende kring 
lokaliseringen ej upplever störningar av de olika orsaker som kan antas vara möjliga; 

− att Härryda kommun så långt som möjligt, kräver att friskolor vid etablering ska acceptera 
samma öppenhet som kommunala skolor; 

− att Härryda kommun begär att friskolor vid etablering i Härryda kommun särredovisar 
budgeterade intäkter och utgifter kopplade till sina verksamheter i Härryda kommun; 

− att Härryda kommun begär att friskolor vid etablering i Härryda kommun, finansierar 
verksamheten med eget kapital, så skattebetalare ej är med och betalar finansiella 
kostnader; 

− att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en plan och återkomma med 

realiserbarhets- och konsekvensbeskrivning av förslagen ovan; kommunstyrelsen 

remitterar de beslut som bara välfärdsnämnden har rådighet över till välfärdsnämnden; 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson Ledamot Kommunstyrelsen 

Per Olov Risman Ersättare Kommunstyrelsen 

2021-01-07 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-01-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§35 
Initiativärende om rekommendation till politiker i Härryda kommun med 
hänsyn till rådande pandemi 
 
Peter Arvidsson (SD) initierar ett ärende om rekommendation till politiker i Härryda kommun 
med hänsyn till rådande pandemin, i skrivelse daterad den 7 januari 2021 (2021KS19). 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar rekommendera samtliga ledamöter i 
kommunstyrelse, övriga nämnder och helägda bolagsstyrelser att visa ett gott ledarskap 
genom att frivilligt både i tjänsten och privat följa FHM och WHO rekommendationer med 
syfte att förhindra smittspridning av Covid-19. 
  
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 13 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons yrkande om rekommendation till politiker i 
Härryda kommun med hänsyn till rådande pandemi. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-01-07  

 

Voteringslista: § 35 
Ärende: Initiativärende om rekommendation till politiker i Härryda kommun med hänsyn till 
rådande pandemi,   
 
Bilaga 13. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
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   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 12 1 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-01-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 36        Dnr 2020KS546 

Försäljning av Bårhult 1:128  

  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan Specialfastigheter 
Sverige AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter 
fastigheten Bårhult 1:128 om totalt 20 361 kvm till Specialfastigheter Sverige AB för en 
köpeskilling av 18 324 900 kronor. Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är 
avsett för industri, kontor och logistikverksamhet. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 2 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt mellan Härryda kommun och Specialfastigheter 
Sverige AB enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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