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Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
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Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) (kl. 16:00-21:40) §§38-48 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Kristin Arplöw (S) §§49-56, §§58-64 ersätter Ulla-Karin Johansson (S) 

Rickard Rosengren (M) 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) (kl. 16:35-22:41) §§40-56, §§58-64, §67 
Anders Halldén (L) 
Tony Wahl (C) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Ulrika Öst (S) 
Kristin Arplöw (S) §§38-48, §67 
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Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 

Övriga närvarande Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Karin Dahl (kommunikationschef) §§38-42 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Peter Wallentin (verksamhetschef plan- och bygglov) §§38-42 
Fredrik Wejrot (verksamhetschef trafik) §§39-42 
Sara Gustafsson (utredare samhällsbyggnad) §§38-42 
Amanda Östman (utvecklingsledare hållbarhet) §§38-39 
Nina Hannula (planarkitekt) §41 
Anna Lundqvist (processledare trafik) §41 
Tayman Mashid (enhetschef projektledning trafik) §§41-42 
Irmana Cukur (administrativ chef samhällsbyggnad) §39 
Karl Falck (t.f. mark- och exploateringschef) §§48-50 

Utses att justera Patrik Linde 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2021-02-10   15:00 

Protokollet omfattar §§38-56, §§58-64, §67
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ÄRENDELISTA 

§ 38 Fastställande av föredragningslistan 
§ 39 Information om förslag till energi- och klimatplan 
§ 40 Information om riksintresseprecisering för Landvetter flygplats 

§ 41 Information om föp-samråd Landvetter Södra och väganslutningar Landvetter södra 
(etapp 1 och helheten) 

§ 42 Ny energi- och klimatplan 
§ 43 Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda 
§ 44 Pensionspolicys för medarbetare respektive förtroendevalda 
§ 45 Värdeöverföring från Förbo AB 
§ 46 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

§ 47 
Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående 
verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem 
som anordnas vid skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i 
Härryda kommu 

§ 48 Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
§ 49 Arrendeavtal för Aktivitetspark i Landvetter 
§ 50 Försäljning av Hönekulla 1:895 
§ 51 Begäran av planbesked för del av Gökskulla 3:33 
§ 52 Yttrande över bostadsförsörjningsprogram för Mölndals stad, samrådsförslag 
§ 53 Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
§ 54 Begäran om startbesked för garantiarbeten 
§ 55 Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

§ 56 Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av intern kontroll i 
löneprocessen” 

§ 58 Delgivning av protokoll från råd 2021 
§ 59 Delgivningar 2021 
§ 60 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 61 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 
§ 62 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 
§ 63 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 

§ 64 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, 
Personal, Ekonomi och upphandling 2021 

§ 67 Omröstning om att fortsätta eller avsluta sammanträde 4 februari 2021 
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§38 
Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
  

 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige avseende lokalkostnadsersättningsmodell vid 
nybyggnation av skolenheter för viss utbildningsverksamhet (tas upp som ärende 20) 

 Förnyad konkurrensutsättning/anbudsavrop genom SKR Kommentus av Arbetsplatser 
och elevdatorer 2015 (tas upp som ärende 29) 

 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 39        Dnr 2020KS166 

Information om förslag till energi- och klimatplan  

  
Sara Gustafsson, utredare på sektorn för samhällsbyggnad, informerar om förslag till ny 
energi- och klimatplan för Härryda kommun. Kommunstyrelsen beslutar 
i ärendet under aktuellt sammanträde, den 4 februari 2021 § 42.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§40 
Information om riksintresseprecisering för Landvetter flygplats 
 
Peter Wallentin, plan- och bygglovschef, informerar om Trafikverkets förslag på 
riksintresseprecisering för Landvetter flygplats samt förvaltningens synpunkter på förslaget. 
Förvaltningen kommer att ta fram förslag på yttrande till Trafikverket som kommunstyrelsen 
kommer besluta om. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§41 
Information om föp-samråd Landvetter Södra och väganslutningar 
Landvetter södra (etapp 1 och helheten) 
 
Nina Hannula, planarkitekt, och Anna Lundqvist, processledare trafik, informerar om samråd 
för fördjupad översiktsplan Landvetter Södra och om väganslutningar till Landvetter södra, 
både till etapp 1 och hela området Landvetter södra. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 42        Dnr 2020KS166 

Ny energi- och klimatplan  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 april 2020 § 150 att uppdra åt förvaltningen att ta fram en 
ny energi- och klimatplan för Härryda kommun samt att den nya planen ska börja gälla under 
2021. 
 
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska kommuner i sin planering främja 
hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel och ha en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Planen ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Föreliggande förslag på energi- och klimatplan utgår ifrån kommunens arbete med strategisk 
plan Agenda 2030. I förslaget ges en samlad bild av kommunens pågående och planerade 
arbete inom energi- och klimatområdet. Vidare uppmärksammas även framtida 
utvecklingsområden där kommunen har rådighet att utföra åtgärder som hjälper kommunen, 
invånare och företag att agera i linje med målen inom energi- och klimatområdet. Redogörelse 
över energianvändningen och utsläppen av växthusgaser som sker i kommunen finns som en 
bilaga till planen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 januari 2021 
 Förslag till ny energi- och klimatplan 14 januari 2020 
 Gällande energi- och klimatplan antagen av kommunfullmäktige den 23 mars 2015 § 

50 
 Kommunstyrelsens beslut 2 april 2020 § 150 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Kersti Lagergren (M) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD), David Dinsdale 
(L), Robert Langholz (S), Roland Jonsson (MP), och Peter Arvidsson (SD) att 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 

 tillföra ett avsnitt i kapitel 4 om hur Härryda kommun arbetar aktivt med Västtrafik, 
VGR och Trafikverket för att ta fram kollektivtrafiklösningar som förbättrar 
möjligheterna till resande i regionen, speciellt in mot Göteborg 

 tillföra ett nytt kapitel 6 som handlar om hur vi kommunicerar ut planen mot 
omvärlden generellt, och specifikt en transparent redovisning av hur arbetet med 
Energi- och klimatplanen sker på kommunens hemsida, där medborgarna löpande kan 
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följa utvecklingen. 
  

Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att ta hänsyn till nya data vad gäller energieffektiv transport där regiontåg inte är sämre än 
elbilar. Att inte ta bort parkeringsplatser då elbilar är framtiden och vi behöver bilar för vår 
vardag. ”Fordon till elnät” teknik är på utveckling det bör beaktas som energilagring i planer.  
   
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) 
att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att ta fram en analys hur 
verksamheten påverkar miljön hälsa m.m. och dess betydande miljöpåverkan som innebär att 
en strategiskmiljöbedömning ska göras enligt lagkrav. Vidare bör Agenda:s 2030 områden, 
Hållbarkonsumtion och produktion och Ekosystem och biologisk mångfald ingå. 
  

Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 18:49-19:00. 
   

Beslutsgång   
Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag om återremiss. Ordföranden redovisar 
att han kommer att ställa Kersti Lagergrens förslag om återremiss mot avslag, Peter 
Arvidssons förslag om återremiss mot avslag samt Roland Jonssons förslag om återremiss 
mot avslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
   
Kersti Lagergrens förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Kersti 
Lagergrens förslag.   
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Peter Arvidssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag  
   
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst avslår kommunstyrelsen Peter Arvidssons förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 1.    
  
Roland Jonssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Roland 
Jonssons förslag.   
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Roland Jonssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssonsförslag  
   
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster avslår kommunstyrelsen Roland Jonssons förslag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 2.   
 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
 tillföra ett avsnitt i kapitel 4 om hur Härryda kommun arbetar aktivt med Västtrafik, 

VGR och Trafikverket för att ta fram kollektivtrafiklösningar som förbättrar 
möjligheterna till resande i regionen, speciellt in mot Göteborg 

 tillföra ett nytt kapitel 6 som handlar om hur vi kommunicerar ut planen mot 
omvärlden generellt, och specifikt en transparent redovisning av hur arbetet med 
Energi- och klimatplanen sker på kommunens hemsida, där medborgarna löpande kan 
följa utvecklingen. 

  

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. Peter Arvidsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med en skriftlig reservation 
före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig reservation från Peter 
Arvidsson. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-04  

 

Voteringslista: § 42 
Ärende: Ny energi- och klimatplan,  2020KS166 
 
Omröstningslista 1. 

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 

Omröstningslista 2. 

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 9 4 0 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 42 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 5: Ny energi och klimatplan 
Jag reserverar mig mot att min återremiss inte antogs. I den nya energi och 
klimatplanen saknas det följande enligt de lagkrav som ställts i 1977:439 och SFS 
2017:1031 
 

o Analys saknas hur kommunens verksamhet har på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser 

o Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras, 

Vidare saknas två viktiga områden enligt Agenda 2030: 
o Hållbar konsumtion och produktion 
o Ekosystem och biologisk mångfald 

I planen står det att ”handlingsplan för hur förvaltningen ska bli fossilfri berörs 
inte i energi- och klimatplanen. Detta beskrivs i plan för fossilberoende 
förvaltning”. Enligt förvaltningen finns inte en sådan plan utan är under 
framtagande. Det är anmärkningsvärt att man hänvisar till en plan som inte är 
finns. 
Under utvecklingsområden används beskrivningen att ”kommunen kan” inte att 
kommunen ska. 
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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§ 43        Dnr 2020KS718 

Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda  

  
Policy vid hot mot förtroendevald fastställdes år 2004 och behöver uppdateras. Förvaltningen 
har tagit fram ett förslag på ny policy som omfattar hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
Sveriges kommuner och regioner samt regeringen arbetar med att förebygga hat, hot och våld 
med syfte att främja det demokratiska samtalet. Förvaltningen föreslår därför att policyn om 
hot även bör inkludera våld och hatbrott. Det nya förslaget föreslås innehålla en bakgrund till 
policyn samt definition av hat, hot och våld. Vidare föreslås att policyn innefattar ett 
ställningstagande, att Härryda kommun inte accepterar att någon genom hat, hot eller våld 
påverkar beslut som har fattats eller ska fattas. Gällande den praktiska rutinen angående 
tillvägagångssättet när någon förtroendevald har blivit utsatt för hat, hot eller våldssituationer 
föreslås endast en förändring, att säkerhetsfunktionen ansvarar för att polisanmäla händelsen. 
I gällande policy framgår det att hot ska polisanmälas men inte av vem. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 15 december 2020 
 Förslag till ny - Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, 14 december 2020 
 Gällande - Policy vid hot mot förtroendevald, fastställd av kommunfullmäktige 22 

mars 2004 § 33 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), David 
Dinsdale (L), Martin Tengfjord (SP) och Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att arbeta in att anhöriga till förtroendevalda 
omfattas av policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, eftersom anhöriga kan utsättas 
som ett led i att påverka beslutsfattande, samt att det tydliggörs att politiker kan och får 
anmäla brott själv.  
   
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att politisk hemvist eller åskådning ska tas med som hatsgrund, samt att det tydliggörs att 
man får polisanmäla själv som politiker. 
   
Robert Langholz (S) föreslår att kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag. 
   

Beslutsgång   
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag om återremiss. Ordföranden redovisar 
att han kommer att ställa Per Vorbergs förslag om återremiss mot avslag samt Peter 
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Arvidssons förslag om återremiss mot avslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
   
Per Vorbergs förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag.   
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Peter Arvidssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag  
   
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst avslår kommunstyrelsen Peter Arvidssons förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 3.   
 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att arbeta in att anhöriga till 
förtroendevalda omfattas av policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, eftersom 
anhöriga kan utsättas som ett led i att påverka beslutsfattande, samt att det tydliggörs att 
politiker kan och får anmäla brott själv. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-04  

 

Voteringslista: § 43 
Ärende: Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda,  2020KS718 
 
Omröstningslista 3. 

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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§ 44        Dnr 2020KS669 

Pensionspolicys för medarbetare respektive förtroendevalda  

  
Härryda kommun har en pensionspolicy för medarbetare och förtroendevalda som antogs av 
kommunstyrelsen 31 augusti 2015. Med anledning av att lag, regelverk och pensionsavtal har 
förändrats ser förvaltningen behov av ny pensionspolicy. Förslaget på ny pensionspolicy är 
även marknadsmässigt anpassad som en del i kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket. 
Förvaltningen har i dialog med KPA pension tagit fram ett förslag på ny pensionspolicy. 
 
Med anledning av att det är olika regelverk och pensionsavtal för medarbetare respektive 
förtroendevalda föreslår förvaltningen separata pensionspolicys för förtroendevalda och 
medarbetare. Separata policys innebär även att det blir enklare för respektive målgrupp att 
hitta aktuell information. 
 
Förvaltningen föreslår ytterligare några få förändringar till fördel för medarbetaren 
exempelvis att hela tilläggsbeloppet tillfaller medarbetaren samt att gränsen på tio procent av 
bruttolönen för löneväxling är borttagen. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 15 december 2020 
 Förslag till ny - Pensionspolicy för medarbetare, 15 december 2020 
 Förslag till ny - Pensionspolicy för förtroendevalda, 15 december 2020 
 Gällande – Pensionspolicy, antagen av kommunstyrelsen 31 augusti 2015 § 232 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar Pensionspolicy för förtroendevalda. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar Pensionspolicy för medarbetare. 
 
Kommunstyrelsen upphäver Pensionspolicy, antagen av kommunstyrelsen den 31 augusti 
2015 § 232. 
 
Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
pensionspolicy för förtroendevalda. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 45        Dnr 2020KS803 

Värdeöverföring från Förbo AB  

  
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 4 december 2020 lyft möjligheten att 
tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL, 
för att bereda ägarkommunerna en högre utdelning. Undantaget gör det möjligt att dela ut hela 
överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår, förutsatt att överskottet används 
för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar 
integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för 
vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
 
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 72 mnkr för 2020, bolagets soliditet och vad som 
kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2020 på 20 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna 
utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt ovan nämnda 
undantag. 
 
Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna om skyddet 
för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Inför 
bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av underlag i form av årsredovisning med 
fastställt bokslut för 2020. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 14 december 2020 
 Styrelserapport kvartal 3 2020 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra bolagsstämma rösta för en 
utdelning i bolaget om totalt 20 mnkr avseende räkenskapsåret 2020. Detta i den mån sådan 
utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Utdelningen sker med 
hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 
Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för bostadssociala ändamål. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson 
(S), Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson (SD) i första hand att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att utvärdera vad som gjordes med utdelningen 
2019, och i andra hand att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunens ombud i Förbo AB att vidordinarie eller extra bolagsstämma rösta emot en 
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utdelning från bolaget. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Patrik Lindes förslag om återremiss mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden ställa Per Vorbergs förslag, Patrik Lindes andrahandsförslag och Peter 
Arvidssons förslag mot varandra. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Patrik Lindes förslag om återremiss och avgöra idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 4.   
  
Per Vorbergs, Patrik Lindes och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Per Vorbergs förslag är huvudförslag. 
 
Motförslag 
Ordföranden ställer Patrik Lindes förslag mot Peter Arvidssons förslag och finner att 
kommunstyrelsen utser Patrik Lindes förslag till motförslag i huvudomröstningen. 
 
Huvudomröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbers förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 5.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mnkr avseende räkenskapsåret 
2020. Detta i den mån sådan utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551). Utdelningen sker med hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för 
bostadssociala ändamål. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig skriftligt i 
bilaga 2. Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. Peter Arvidsson 
(SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med en skriftlig 
reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig reservation 
från Peter Arvidsson. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-04  

 

Voteringslista: § 45 
Ärende: Värdeöverföring från Förbo AB,  2020KS803 
 
Omröstningslista 4. 

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 

Omröstningslista 5. 

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 
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Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 45 

 

 

Reservation: 

Värdeöverföring från Förbo AB 

Vi befinner oss i en situation där Förbo behöver så mycket resurser som möjligt. Det handlar om 
stora renoveringsbehov och samtidigt en stor bostadsbrist. Pengarna hade kunnat användas för att 
genomföra denna typ av investeringar och på sikt stärka vårt bolag. 

 Att plocka ut pengar till ännu inte planerade åtgärder för att låta dem ingå i den kommunala 
budgeten för att täcka de brister som har uppstått under den borgerliga ledningen är inte tanken 
med den lagstiftning som finns idag. Tanken är att pengarna skall användas till bostadssociala 
ändamål.  
 
När frågan var uppe i fullmäktige senast så lovade kommunstyrelsens ordförande att en redogörelse 
för hur pengarna använts skall genomföras. Denna skulle sedan redogöras för. Detta har ännu inte 
skett eller redovisats. Av denna anledning så borde inte beslut tagits vid detta möte utan frågan 
borde återremitterats för att ta fram den utlovade utredningen.  

Med utgångspunkt i ovanstående har vi valt att reservera oss mot beslutet. 

 

Patrik Linde för Socialdemokraterna 
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Bilaga 3 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 45 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 8: Värdeöverföring 
Jag reserverar mig mot att förslaget till värdeöverföring antogs. Vid motsvarande 
beslut 2020 skulle en utvärdering göras för ägartillskottet 2019. Någon sådan 
utvärdering är inte redovisad – en värde-överföring bör därför avvaktas tills den är 
genomförd. 
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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§ 46        Dnr 2020KS763 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening  

  
Härryda kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen äger 
Kommuninvest i Sverige AB som har som syfte att finansiera kommuner och regioner. 
Kommuninvests kreditvärdighet bygger på en solidarisk borgen från medlemmarna. 
 
Härryda kommun samt Härryda energi AB har samtliga långfristiga lån placerade hos 
Kommuninvest, sammanlagt 1 160 mnkr per 2020-12-31. 
 
Vid stämman 2020 för Kommuninvest ekonomiska förening beslutades att den obligatoriska 
medlemsinsatsen för samtliga kommuner ska vara 1 300 kronor per invånare vid utgången av 
2024. Då Härryda kommun i dagsläget har erlagt en insats på 32 661 900 kr innebär beslutet 
att ca 15 mnkr kommer att behöva tillskjutas under perioden 2021-2024. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 30 december 2020 
 Skrivelse från Kommuninvest Ekonomisk förening 3 september 2020 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomiska förening till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. Beloppet finansieras av likvida medel inom 
ramen för tidigare beslutad upplåning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan uppdrar kommunstyrelsen åt 
ekonomichef att genomföra betalningen av ökad kapitalinsats upp till ett belopp motsvarande 
maximalt 1 300 kr per invånare, till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 47 Dnr 2020KS686

Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun 

Den 25 januari 2021 § 17 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen med stöd av, 5 kap. 50 § kommunallagen, reglerna om minoritetsåterremiss, 
för att 

 utreda konsekvenser av kommunstyrelsens förslag till beslut och alternativ där
kommunen äger och driver skolbyggnader utreds.

 komplettera modellen så att kommunens behov av skolplatser ingår som kriterium,
samt att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda sig av
undantagsregeln tydliggörs.

 utreda konsekvenserna av beslutet ur ett barnperspektiv i enlighet med
barnkonventionen.

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 25 januari 2021 § 17
 Majoritetsskrivelse daterad 1 februari 2021
 Kommunstyrelsens beslut 7 januari 2021 § 7, inklusive dess beslutsunderlag
 Välfärdsnämndens beslut 16 december 2020 § 304, inklusive dess beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 19 november 2020 § 439, inklusive dess beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 5 november 2020 § 419, inklusive dess beslutsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår 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.
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 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. 

Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas 
enligt samma principer. 
 
Vidare föreslår Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen beslutar att inte göra några ytterligare 
utredningar med anledning av minoritetsåterremisserna.   
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S), Peter Arvidsson (SD), 
Ulla-Karin Johansson (S) och Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen beslutar att 
remittera de tre återremisserna till förvaltningen för vidare utredning enligt återremisserna. 
     

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Patrik Lindes förslag.  
   
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
   
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag  
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag  
   
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 6.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller 
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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. 

  
Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas 
enligt samma principer. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte göra några ytterligare utredningar med anledning av 
minoritetsåterremisserna. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 4. Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 
5. Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 47 
Ärende: Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående 
verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som 
anordnas vid skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommu,  
2020KS686 
 
Omröstningslista 6. 

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 
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Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 47 

 

 

Reservation: 

Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående verksamhet inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun 

 

Det är ett mycket märkligt agerande från den politiska majoriteten när man väljer att strunta i den 
återremiss som fullmäktige tog beslut om. Detta visar att man inte vågar undersöka frågan på djupet 
utan handlar endast efter ideologiska tankar och inte efter en analys över vad som är bäst för 
kommunen och/eller dess invånare.  

Man väljer aktivt att förbise de politiska spelregler som man tidigare haft samsyn om i kommunen. 
Detta för att stressa fram ett beslut som kommer att kosta kommunen pengar. 

Allt för att få hit Internationella Engelska Skolan. Ideologi är tydligen viktigare än både demokrati och 
tydliga juridiskt utredda underlag till beslut. 

Vi reserverar oss eftersom vi anser att detta beslut riskerar att försätta kommunen i en lång juridisk 
process. Denna process riskerar att kosta kommunen en ansenlig summa pengar. En risk man inte 
borde ta utan att genomföra vidare utredningar. 
 
Man borde också ta till sig av återremissen om barnkonsekvens analys. Detta skall genomföras innan 
beslut som berör barn och unga. Här väljer man att helt bortse från denna grupp. Trots att denna 
fråga tydligt påverkar många barn och ungas vardag i stor utsträckning.  

 

Patrik Linde för Socialdemokraterna 

 

 

29 / 60



Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 47 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 10 
Jag reserverar mig mot den politiska majoritetens beslut att inte göra några 
ytterligare utredningar avseende minoritetsåterremissen från 
kommunfullmäktige, minoritetsåterremiss 3 - avseende konsekvenserna av 
beslutet ur ett barnperspektiv i enlighet med barnkonventionen. I majoritetens 
svar framförs: ”Ett viktigt arbete med hur kommunen ska arbeta ännu bättre med 
barnperspektivet i kommunen som helhet pågår och kommer återrapporteras i 
ett annat ärende.”.  Återremiss 3 avseende barnkonventionen gällde detta ärende 
och inte något kommande annat ärende. Då barnkonventionen sedan 2020-01-01 
är svensk lag och majoritetens svar visar att lagen inte följts i detta ärende, dvs 
kommunen har inte belyst eller analyserat konsekvenserna av ny 
lokalkostnadsersättning enligt barnkonventionen. 
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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§ 48        Dnr 2021KS35 

Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke  

  
Aktivitetspark i Mölnlycke AB har inkommit med en förfrågan om att arrendera mark för att 
anlägga aktivitetsparker i Härryda kommun. Aktivitetsparkerna består huvudsakligen av 
anläggningar för bangolf (minigolf) och padeltennis. Aktivitetsparkerna ska finansieras och 
drivas i privat regi av Aktivitetspark i Mölnlycke AB. 
 
Härryda kommun har tillsammans med Aktivitetspark i Mölnlycke AB funnit två lämpliga 
platser för aktivitetsparkerna, varav en är belägen på västra sidan om Massetjärn i Mölnlycke. 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till arrendeavtal för aktivitetsparken i 
Mölnlycke. Arrendeavtalet är ett så kallat anläggningsarrende och berör fastigheterna 
Hulebäck 1:133, Hulebäck 1:134, Hulebäck 1:153 och Hulebäck 1:282. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 20 januari 2021 
 Avtal om anläggningsarrende 
 Stadsbyggnadsstudie – Mölnlycke centrum, antagen av kommunfullmäktige den 30 

januari 2020 
 Riktlinjer för arrenden, antagen av kommunfullmäktige den 14 november 2019. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Ronny Sjöberg (C), Martin Tengfjord (SP), 
David Dinsdale (L), Grim Pedersen (M) och Håkan Eriksson (KD) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtal om anläggningsarrende mellan Härryda 
kommun och företaget Aktivitetspark i Mölnlycke AB, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt 
mark- och exploateringschef att underteckna arrendeavtalet under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner arrendeavtalet. 
 
Robert Langholz (S) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för 
att arbeta in säkerställandet av spontanidrott genom att volleybollplanen finns kvar i området. 
Intressenten som vill ta befintlig plan i anspråk skall bekosta flytt. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att ärendet ska behandlas på ett korrekt sätt. Där flera får presentera sitt förslag.   
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Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 21:10-21:30. 
     

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Robert Langholz förslag om återremiss 
mot avslag och Peter Arvidssons förslag om återremiss mot avslag. Om kommunstyrelsen 
avslår båda förslag om återremiss kommer ordföranden därefter fråga om kommunstyrelsen 
bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
  
Robert Langholz förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Robert 
Langholz förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Robert Langholz förslag  
Nej-röst för att bifalla Robert Langholz förslag  
   
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster avslår kommunstyrelsen Robert Langholz förslag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 7.    
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Peter Arvidssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag  
   
Med 9 ja-röster, 1 nej-röst och 3 avstår, avslår kommunstyrelsen Peter Arvidssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 8.    
   
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner avtal om anläggningsarrende mellan Härryda kommun och 
företaget Aktivitetspark i Mölnlycke AB. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner arrendeavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt mark- och exploateringschef att underteckna arrendeavtalet. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 6. Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 
7. Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

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

Paragrafen är justerad 

33 / 60



VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-04  

 

Voteringslista: § 48 
Ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke,  2021KS35 
 
Omröstningslista 7. 

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 9 4 0 

Omröstningslista 8. 

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 9 1 3 
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Reservation  

Vi reserveras oss mot beslutet att godkänna arrendeavtal för aktivitetspark i Mölnlycke. Vi 
ser förvisso positivt på aktivitetsparker, men det föreligger en väsentligt skillnad mellan 
påverkan i orterna Landvetter och Mölnlycke. Där det i Landvetter endast tillför något på 
en outnyttjad yta så innebär förslaget i Mölnlycke att en idag plats för spontanidrott 
ersätts med något som inte är lika åtkomligt för alla. Vi ser det därför som en inskränkning 
i tillgängligheten för allmänheten och kan inte förorda ett godkännande av avtalet med 
mindre än att nuvarande anläggningar för spontanidrott säkerställs.


Robert Langholz, för socialdemokraterna i Härryda

Bilaga 6 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 48
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Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 48 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 11 Arrendeavtal Mölnlycke 
Jag reserverar mig mot att Robert Langholz återremissyrkande inte antogs. Det 
föreslagna arrendeavtalet inkräktar på befintlig verksamhet och även på befintlig 
vegetation vid Massetjärn. Det är också anmärkningsvärt att arrendeavtalet inte 
är kommunicerat till närboende och övriga Mölnlyckebor.  
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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§ 49        Dnr 2021KS36 

Arrendeavtal för Aktivitetspark i Landvetter  

  
Aktivitetspark i Landvetter AB har inkommit med en förfrågan om att arrendera mark för att 
anlägga aktivitetsparker i Härryda kommun. Aktivitetsparkerna består huvudsakligen av 
anläggningar för bangolf (minigolf) och padeltennis. Aktivitetsparkerna ska finansieras och 
drivas i privat regi av Aktivitetspark i Landvetter AB. 
 
Härryda kommun har tillsammans med Aktivitetspark i Landvetter AB funnit två lämpliga 
platser för aktivitetsparkerna, varav en är belägen intill befintliga tennisbanor vid Sjöholmen i 
Landvetter. Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till arrendeavtal för 
aktivitetsparken i Landvetter. Arrendeavtalet är ett så kallat anläggningsarrende och berör 
fastigheterna Landvetter 4:20 och Landvetter 4:93. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 20 januari 2021 
 Avtal om anläggningsarrende 
 Riktlinjer för arrenden, antagen av kommunfullmäktige den 14 november 2019 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S), Martin Tengfjord (SP), 
Håkan Eriksson (KD), David Dinsdale (L) och Kersti Lagergren (M) att kommunstyrelsen 
godkänner avtal om anläggningsarrende mellan Härryda kommun och bolaget Aktivitetspark i 
Landvetter AB, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringschef att 
underteckna avtalet. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att ärendet ska behandlas på ett korrekt sätt. Där flera får presentera sitt förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss 
mot att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avgöra idag 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner avtal om anläggningsarrende mellan Härryda kommun och 
bolaget Aktivitetspark i Landvetter AB. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringschef att underteckna avtalet. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 50        Dnr 2020KS430 

Försäljning av Hönekulla 1:895  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 27 augusti 2020 § 279 att överlåta fastigheten Hönekulla 
1:895 till Junior Living Holding AB. På grund av coronapandemin har köparens projekt 
försenats vilket innebär att ett nytt köpekontrakt behövs för att etableringen ska kunna göras. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan Junior Living 
Holding AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter 
fastigheten Hönekulla 1:895 om totalt 3 578 kvm till Junior Living Holding AB för en 
köpeskilling av 2 862 400 kronor. Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är 
avsett för kontor, handel och industri. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 december 2020 
 Nytt köpekontrakt 
 Lägeskarta 
 Köpekontrakt från den 27 augusti 2020 
 Kommunstyrelsens beslut den 27 augusti 2020 § 279 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Köpekontrakt mellan Härryda kommun och Junior Living 
Holding AB. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 51        Dnr 2020KS505 

Begäran av planbesked för del av Gökskulla 3:33  

  
En begäran om planbesked för del av Gökskulla 3:33 inkom den 17 augusti 2020. Ansökan 
omfattar elva villor i två våningar med total bruttoarea på cirka 2 640–3 300 kvm. 
Komplettering av ansökan inkom den 24 september 2020. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad anser inte att föreslagen bostadsutveckling i Gökskulla är 
förenlig med kommunens utvecklingsstrategi som enligt gällande översiktsplan ÖP2012 avser 
verksamhetsutveckling i området och inte heller helt med utvecklingsinriktningen i 
Göteborgsregionens strukturbild. Området ligger perifert i förhållande till befintlig offentlig 
och kommersiell service, vilket skapar ett bilberoende och behov av skolskjuts vid en 
eventuell utbyggnad. 
 
En ny översiktsplan håller för närvarande på att tas fram i vilken områdets utveckling kommer 
att studeras. Enskilda planbesked som kan komma att påverka en strategiskt långsiktig 
samhällsutveckling bör inte beviljas innan kommunen kommit längre i sin 
översiktsplaneprocess inom vilken kommunens utveckling och vision pekas ut. 
 
Samråd måste ske med Trafikverket innan eventuell planläggning sker eftersom de i andra 
planbeskedsansökningar i Tahult meddelat att de ser svårigheter med att släppa på ytterligare 
trafik på Partillevägen som de är väghållare för. 
 
Markens lämplighet för utveckling med exempelvis bostäder inom del av Gökskulla 3:33 har 
prövats i framtagandet av gällande detaljplan och bedömts vara lämpad för natur. 
Förvaltningen vidhåller denna markanvändning. Ett bostadstillskott på elva bostäder utgör ett 
enskilt intresse i motsats till natur som utgör ett allmänt intresse. Sektorn för samhällsbyggnad 
gör bedömningen att ansökan om planbesked för del av Gökskulla 3:33 ska avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 december 2020 
 Ansökan om planbesked 17 augusti 2020 samt komplettering av ansökan om 

planbesked 
 Orienteringskarta daterad den 7 december 2020 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Johannison (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att 
kommunstyrelsen bordlägger ärendet om begäran om planbesked för del av Gökskulla 3:33 
och uppdrar åt förvaltningen att presentera underlaget muntligt vid nästa sammanträde. 
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Beslutsgång  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller förslaget och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet om begäran om planbesked för del av Gökskulla 3:33 
och uppdrar åt förvaltningen att presentera underlaget muntligt vid nästa sammanträde. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 52        Dnr 2020KS771 

Yttrande över bostadsförsörjningsprogram för Mölndals stad, 
samrådsförslag  

  
Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad har upprättat ett förslag till uppdatering av 
gällande bostadsförsörjningsprogram. Förslaget är ute på samråd under perioden 1 december 
till 15 februari. Kommunen har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Kommunen och Mölndals stad gränsar till varandra och som grannar har kommunerna 
gemensamma regionala frågor som t.ex. bostadsförsörjningen. En fortsatt regional dialog med 
grannkommunerna är positivt och skulle kunna gynna en hållbar bostadsförsörjning och 
utveckling i ett större perspektiv. I förslaget finns en tydlig inriktning för bostadsförsörjningen 
vilket Kommunen ser som positivt.  

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 17 december 2020 
 Yttrande över bostadsförsörjningsprogram för Mölndals stad, samrådshandling 17 

december 2020 
 Mölndals stads bostadsförsörjningsprogram, samrådsförslag 2020 
 Bilaga 1 bostadsmarknadsanalys, Mölndals stads bostadsförsörjningsprogram, 

samrådsförslag 2020 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Yttrande över bostadsförsörjningsprogram för Mölndals stad från 
sektorn för samhällsbyggnad som sitt eget yttrande till Mölndals stad. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 53        Dnr 2020KS692 

Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra  

  
Härryda kommun äger ca 650 hektar mark i området som benämns Landvetter Södra. Marken 
har ett bokfört värde på 95,9 mnkr, varav markinköp 84,2 mnkr. Under år 2014 antog 
kommunfullmäktige inriktningsmål som ska styra arbetet med planering och genomförande 
av Landvetter Södra. En stor del av arbetet med utvecklingen av området genomför 
kommunen genom det helägda kommunala bolaget Landvetter Södra Utveckling AB 
(LSAUB). Utvecklingsarbetet har utgått ifrån det ägardirektiv som kommunfullmäktige har 
beslutat om för bolaget och den avsiktsförklaring om samverkan och utveckling av Landvetter 
Södras första etapp som kommunen tecknat med valda exploatörer under 2019. 
  
Parterna för etapp 1 inom Landvetter Södra har upprättat ett förslag till Samarbetsavtal I 
mellan Härryda Kommun, LSUAB samt konsortiets övriga parter i form av sammanlagt sex 
exploatörer. Föreslaget samarbetsavtal har tagits fram utifrån tidigare tecknad 
avsiktsförklaring mellan parterna. Avtalet reglerar målsättningen avseende bruttoarea (BTA) 
för exploatörerna och kommunen i den kommande utvecklingen samt översiktliga mål kring 
finansiering, tidplan och organisationsstruktur för samarbetet. 
  
Förevarande samarbetsavtal föreslås ersätta den tidigare ingångna avsiktsförklaringen. 
Samarbetsavtalet kan komma att ersättas eller kompletteras med ett Samarbetsavtal II när fler 
och nya förutsättningar är kända. Alternativt kan aktuellt samarbetsavtal komma att ersättas 
med genomförandeavtal. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 13 januari 2021 
 Avtalsförslag – Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra, inklusive 

avtalsbilagor 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen godkänner Samarbetsavtal I avseende etapp 1 
inom Landvetter Södra mellan Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling AB samt 
exploatörerna Nordr Sverige AB, Serneke Sverige AB, Wallenstam Fastigheter 290 AB, GBJ 
Bostadsutveckling AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Skanska Sverige AB/BoKlok 
Housing AB, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör och 
samhällsbyggnadschef att underteckna samarbetsavtalet. 
 
Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per 
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Vorbergs förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag.   
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att avslå Per Vorbergs förslag 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 9.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
mellan Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling AB samt exploatörerna Nordr 
Sverige AB, Serneke Sverige AB, Wallenstam Fastigheter 290 AB, GBJ Bostadsutveckling 
AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Skanska Sverige AB/BoKlok Housing AB. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör och samhällsbyggnadschef att underteckna 
samarbetsavtalet. 
  

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 8. Peter Arvidsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med en skriftlig reservation 
före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig reservation från Peter 
Arvidsson. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-04  

 

Voteringslista: § 53 
Ärende: Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra,  2020KS692 
 
Omröstningslista 9. 

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   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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Bilaga 8 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 53 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 16: Samarbetsavtal 1 avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna samarbetsavtalet. Det framtagna 
samarbetsavtalet innebär mycket stora risker för kommunens ekonomi och 
skövlingen av ett område med höga naturvärden Av skrivningarna i 
samarbetsavtalet framgår det tydligt att Härryda kommunen/Landvetter Södra 
Utvecklings AB frånsäger sig styrningen och besluten till exploatörerna i många 
frågor. I avtalet finns även flera faktafel. 
 
Faktafel: 

o Bilaga 1.1 B. Kartan visar en station och järnvägsdragning. Trafikverket har 
varit mycket tydlig att någon station i Landvetter Södra inte är aktuell och 
järnvägsdragningen är inte fastställd 

o ”Samarbetsavtal I ersätter Avsiktsförklaringen.” Hänvisningen till 
avsiktsförklaringen är felaktig eftersom den inte gäller efter 2020-08-27 
och kommunstyrelsen inte har förlängt giltighetstiden innan dess. 

o Bo Klok har tillkommit som exploatör, ej med vid urvalet 
 

Av handlingarna framgår att det berörda området är större en det beskrivna 
Området. Texten i samarbetsavtalet beskriver en framtida exploatering som 
innebär en skövling av stora områden med höga naturvärden och rödlistade arter 
och skydda arter enligt artskyddsförordningen: 

o ”Det noteras även att Projektet med hänsyn till behovet av 
massbalanseringar, mass-förflyttningar och upplagsplatser samt för 
uppnående av en miljö - och kostnadseffektiv transportlösning kan 
komma att inkludera ianspråktagande av och markarbeten inom ett större 
område än själva Området. ”  
 

Många påståenden i avtalet är väldigt allmänna och svårtolkade och ger 
exploatörerna vetorätt och även är i stort majoritetsförhållande i tex styrgrupp: 

o ”Det noteras vidare att Härryda kommun kan komma att bjuda in även 
andra aktörer i utvecklingen av efterföljande etapper inom Landvetter 
Södra. Sådan medverkan kommer dock inte innebära att ny aktör inträder 
i konsortiesamarbetet, om inte Parterna är eniga om det” Exploatörerna 
får vetorätt i frågan. 

o ”Parterna är överens om att Parternas arbete med Projektet i 
konsortieform inte utgör ett enkelt bolag på vilket lagen (1980:1102)  om 
handelsbolag och enkla bolag.” Är inte juridiskt prövat enligt 1980:1102 

o ”Konsortiet ska kännetecknas av ömsesidig kompromiss- och välvilja samt, 
med beaktande av för Parterna tillämpliga konkurrensbestämmelser, 
börsregler, sekretessåtaganden, offentlighetsprincip och andra liknande 
åtaganden och skyldigheter, av öppenhet och transparens.” Det fram går 
inte hur detta skall göras? Risk för kartellbildning ej hanterat? 

o ”Finansieringsmodellen för Projektet baseras också på att ekonomin, i 
största möjliga mån, ska vara en god affär för alla Parter” Enligt god 
ekonomisk hushållning för kommunen så finna det tydliga regler för 
ekonomiskt utfall och även i aktiebolag har tydliga regler för ekonomist 
utfall. Att ha som mål att det inte ska gå med förlust är helt oacceptabelt. 
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Bilaga 8 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 53 

o ”För tydlighetens skull antecknas att sådant förvärv också är beroende av 
medverkan från nuvarande markägare, i den mån kommunen saknar 
möjlighet att lösa in marken enligt lag.” Är det tänkt att expropriera mark 
från markägare som inte säljer till kommunen? 

 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 54        Dnr 2020KS772 

Begäran om startbesked för garantiarbeten  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2021 § 13 att belägga nio investeringar med 
startbesked. Garantiarbeten var en av dessa nio investeringar. 
 
En del av kostnaden för ett investeringsprojekt kallas garantiarbeten. Det förekommer vid 
byggentreprenad, det vill säga när kommunen bygger nytt, bygger till eller bygger om. 
Garantiarbeten omfattar olika typer av besiktningar på byggnaden och dess tekniska 
installationer samt mark och grönytor. När besiktningarna slutförts genomförs kvarvarande 
åtgärder innan utbetalning sker av innehållna medel. 
 
Garantibesiktningen ska enligt gällande lagstiftning genomföras ett till fem år efter 
slutbesiktning. Utbetalning av innehållna medel till entreprenör samt kostnader för 
besiktningar är kommunen som beställare av en entreprenad, enligt avtal, ålagda att betala. 
För att förhindra en rättstvist ska garantibesiktning genomföras. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 januari 2021 
 Planerade garantiarbeten 2021 
 Kvarvarande fel/brister och anmärkningar från slutbesiktning som kommunen 

ansvarar för att åtgärda 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för garantiarbeten. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 55        Dnr 2020KS662 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025  

  
Som en del i arbetet med den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa, har en 
handlingsplan för suicidprevention arbetats fram. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antog 
handlingsplanen den 15 oktober 2020. På kommunsidan ställde sig styrelsen för Västkom 
bakom förslaget och rekommenderade kommunalförbunden och samtliga kommuner att göra 
detsamma. 
 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse ställde sig bakom handlingsplanen, den 16 oktober, 
diarienummer 2019-00429, och rekommenderade samtidigt medlemskommunerna att besluta 
om att anta handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. 
 
Syftet med planen är att minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland genom 
förebyggande insatser. I handlingsplanen beskrivs bakgrund, mål och syfte, process för 
framtagande samt aktivitetsområden för det suicidpreventiva arbetet. Ambitionen är att planen 
ska utgöra en grund för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete 
där även andra aktörer kan inkluderas. 
 
I Härryda kommun finns sedan 2013 en lokal handlingsplan för det suicidpreventiva arbetet. 
Förvaltningen har inväntat den länsgemensamma handlingsplanen för att den ska vara 
vägledande i arbetet med att revidera den lokala handlingsplanen som ska påbörjas under 
våren 2021. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen antar den länsgemensamma 
handlingsplanen och att välfärdsnämnden delges planen. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 11 december 2020 
 Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 
 Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention 
 Protokollsutdrag GR 16 december 2020 § 201, inklusive tjänsteskrivelse 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention 2020-
2025 samt beslutar att delge handlingsplanen till välfärdsnämnden. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 56        Dnr 2020KS615 

Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av intern 
kontroll i löneprocessen”  

  
Härryda kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att utföra en granskning avseende 
kommunens lönehantering. Rapporten visar på en inte helt tillfredställande och ändamålsenlig 
lönehantering och löneutbetalningsprocess samt att den interna kontrollen inte är helt 
tillräcklig. 
  
Förvaltningen delar i viss mån revisionens bedömningar. Förvaltningen kommenterar 
rekommendationerna i yttrande över kommunrevisionens rapport. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 januari 2021 
 Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av intern kontroll i 

löneprocessen”, 8 januari 2021 
 Granskning av intern kontroll i löneprocessen, 5 oktober 2020 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar förvaltningens yttrande och godkänner de åtgärder som 
förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förenklade tillämpning av redovisning som 
innebär att kvitto för kortare kollektivtrafikresor inte behöver redovisas. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 58        Dnr 2021KS8 

Delgivning av protokoll från råd 2021  

  
Kommunstyrelsen delges protokoll från rådet för funktionshinderfrågor den 2 december 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 59        Dnr 2021KS9 

Delgivningar 2021  

  
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 

 Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 
Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021 

 Åtgärdsvalsstudie väg 40 Kallebäcksmotet-Grandalsmotet 
 GR - Plan och detaljbudget för GR 2021 
 Räddningstjänsten - Verksamhetsplan 2021 
 Gryaab ABs budget, verksamhetsplan och mål 2021 
 Protokoll - Landvetter So¨dra Utveckling AB 2020-11-11 
 Anma¨lan ga¨llande brott mot Arbetsmiljo¨lagstiftningen och mot ra°dande regelverk i 

skollagen 
 Besvarande av frågor från ägarkonstellationen för Gryning Vård - Härryda kommun 
 PM Gryning Vård i ett regionalt perspektiv, kommuner, VGR 2020-12-06 
 Gemensamma frågeställningar från ägarkonstellationen för Gryning Vård AB 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 60        Dnr 2021KS25 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och 
fritid 2021  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 19 januari 2021, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 61        Dnr 2021KS4 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 25 januari 2021, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 62        Dnr 2021KS11 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning 
över anmälda delegationsbeslut, daterad den 22 januari 2021, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 63        Dnr 2021KS2 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2021  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 18 januari 2021, föreligger. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 64        Dnr 2021KS61 

Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: 
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2021  

  
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: 
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling. Förteckning över anmälda 
delegationsbeslut, daterad den 21 januari 2021, föreligger.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§67 
Omröstning om att fortsätta eller avsluta sammanträde 4 februari 2021 
 
Efter behandling av ärende 1-11, det vill säga §§ 38-48, väcks ett ärende om att avsluta 
sammanträdet på grund av den sena timmen.  
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen fortsätter sammanträdet och behandlar 
resterande ärenden (§§ 49-66). 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att sammanträdet avslutas snarast möjligt, antingen genom att 
återuppta sammanträdet en annan dag eller genom att bordlägga resterande ärenden till nästa 
sammanträde. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 10 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår beslutar kommunstyrelsen att bifalla Per Vorbergs 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 10. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fortsätter sammanträdet och behandlar resterande ärenden (§§ 49-66). 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum

2021-02-04 

Voteringslista: § 67 
Ärende: Omröstning om att fortsätta eller avsluta sammanträdet 4 februari 2021,  

Omröstningslista 10 

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 
Robert Langholz (S), ledamot X 
Roland Jonsson (MP), ledamot X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot X 
Resultat 10 1 1 
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