
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-20:10, 20:26-20:58 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Mikael Johannison (M) 
Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Tony Wahl (C) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Kristin Arplöw (S) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 

Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) §§71-77 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) §§71-
76 
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Bo Ekström (ekonomichef) §§75-77 
Anders Pettersson (personalchef) §§71-77 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§71-77 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Peter Wallentin (verksamhetschef plan- och bygglov) §§74-75 
Fredrik Wejrot (verksamhetschef trafik) §§72-76 
Sebastian Andersson (Göteborgsregionen) §72 
Emmy Nicander (Göteborgsregionen) §72 
Reine Lindqvist §73 
Hanna Henningsson (planeringsledare trafik) §72 
Anna Wallin (planarkitekt) §§74-75 
Anna Lundqvist (processledare trafik) §§75-76 
Karl Falck (tf mark- och exploateringschef) §§72-74 
Matilda Svenning (stadsarkitekt) §§73-74 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-03-11 15:00 

 

Protokollet omfattar §§71-84, §§87-102 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Matilda Johansson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Per Vorberg  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Patrik Linde  
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 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2021-03-04 

2021-03-12 Datum då anslag 2021-04-05 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 71 Fastställande av föredragningslistan 
§ 72 Information om utvecklingsstråket Göteborg-Borås 
§ 73 Presentation av förslaget "Mölnlycke Bangolf" 
§ 74 Information om planbesked för del av Gökskulla 3:33 
§ 75 Information om ny översiktsplan för Härryda kommun inför beslut om samråd 
§ 76 Information om trafikstrategi - del av översiktsplan 
§ 77 Årsredovisning 2020 
§ 78 Ombudgetering av investeringar, fastställande av resultatfond för va- och avfallsverksamheten 

samt reviderad balansbudget för 2021 
§ 79 Ombudgetering från 2020 och total investeringsbudget 2021 för Härryda vatten och avfall AB 
§ 80 Ekonomiska planeringsförutsättningar inför driftbudget/plan 2022-2024 och 

investeringsbudget/plan 2022-2026 
§ 81 Behandling av återremitterat ärende: Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda 
§ 82 Delegering av beslutanderätt enligt covid-19-lagen 
§ 83 Behandling av återremitterat ärende: Värdeöverföring från Förbo AB 
§ 84 Behandling av återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
§ 87 Behandling av bordlagt ärende: Begäran av planbesked för del av Gökskulla 3:33 
§ 88 Försäljning av Bårhult 1:121 
§ 89 Lokal trafikföreskrift om parkering på Fläskebovägen 
§ 90 Svar på medborgarförslag om strandpromenad från Mölnlycke centrum till Råda Säteri 
§ 91 Svar på medborgarförslag gör om hästhagen vid Wendelsberg till park 
§ 92 Årsrapporter från råden 2020 
§ 93 Redovisning av inkomna planbesked 2021 
§ 94 Inkomna skrivelser 2021 
§ 95 Delgivningar 2021 
§ 96 Avsägelse från Carina Fyrsten (MP) som ledamot i rådet för funktionshinderfrågor, samt 

fyllnadsval 
§ 97 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 98 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 
§ 99 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 
§ 100 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 
§ 101 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2021 
§ 102 Initiativärende om utvärdering och uppdatering av kommunens pandemiplan 
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§ 71 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
 

 Avsägelse från Carina Fyrsten (MP) som ledamot i rådet för funktionshinderfrågor, 
samt fyllnadsval. Tas upp som ärende 26. 

 Initiativärende om utvärdering och uppdatering av kommunens pandemiplan. Tas 
upp som ärende 32. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 72 

Information om utvecklingsstråket Göteborg-Borås 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sebastian Andersson och Emmy Nicander från Göteborgsregionen (GR) informerar om den 
gemensamma samhällsplaneringen i stråket Göteborg-Borås, vilka processer och aktörer som 
ingår och GR:s roll i arbetet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 73 

Presentation av förslaget "Mölnlycke Bangolf" 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Reine Lindqvist, informerar om sin idé att skapa bangolf vid Massetjärn i Mölnycke 
och önskan att arrendera kommunens mark vid platsen. I förslaget ingår bland annat café och 
planer på övriga utomhusaktiviteter så som shuffleboard och soccer billiard, utöver bangolf. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 74  Dnr 2020KS505 

Information om planbesked för del av Gökskulla 3:33  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Wallin, planarkitekt, informerar om förvaltningens förslag till beslut gällande 
planbesked för del av Gökskulla 3:33. Kommunstyrelsen beslutar i ärendet under aktuellt 
sammanträde, den 4 mars 2021 § 87. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 75  Dnr 2017KS1014 

Information om ny översiktsplan för Härryda kommun inför beslut 
om samråd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Therese Axenborg och Anna Wallin, planarkitekter, informerar om förslag till ny 
översiktsplan. 
 
Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet om att genomföra samråd över förslaget till 
ny översiktsplan den 31 mars 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 76  Dnr 2021KS108 

Information om trafikstrategi - del av översiktsplan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Lundqvist, processledare trafik, informerar om förslag på innehåll i trafikstrategi del 1, 
och om vad del 2 kommer att bestå av längre fram. 
 
Trafikstrategin är en del av översiktsplanen. Kommunstyrelsen kommer att behandla förslaget 
på trafikstrategi del 1 den 31 mars 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 77  Dnr 2021KS43 

Årsredovisning 2020  
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2020. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Härryda Energi AB och dess helägda bolag 
Härryda Energi Elhandel AB, Förbo AB, Landvetter Södra Utveckling AB samt Härryda 
Vatten och Avfall AB liksom Renova AB och Gryaab under 2020 har varit förenlig med de 
fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
 Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen för revison. 
 

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från förvaltningen föreligger förslag till årsredovisning för år 2020. Årsredovisningen 
innehåller ett sammandrag av årsbokslut med uppgift om utfallet av verksamheten, 
måluppfyllelse, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. En 
samlad koncernredovisning och upplysning om borgensförbindelse framgår också. 

 
 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 februari 2021 
 Årsredovisning 2020 
 Skrivelse daterad 4 mars 2021, med information om komplettering av uppgifter och 

korrekturjusteringar i samband med utskick till kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 78  Dnr 2021KS44 

Ombudgetering av investeringar, fastställande av resultatfond för 
va- och avfallsverksamheten samt reviderad balansbudget för 2021  
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2020 till 2021 totalt till 132 989 
tkr varav 127 440 tkr till kommunstyrelsen och 5 549 tkr till välfärdsnämnden. 
 
 Kommunfullmäktige fastställer Resultatfond för va- och avfallsverksamheten per 31 
december 2020 till -2 431 tkr. 
 
 Kommunfullmäktige fastställer Reviderad balansbudget 2021. 
 

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med analysen av bokslut 2020 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av 
investeringar med anledning av 2020 års budgetavvikelser samt resultatfond för va- och 
avfallsverksamheten. Då investeringsnivån varit lägre än budgeterat under år 2020 föreslås 
kommunfullmäktige att anta en reviderad balansbudget. 
 
 Inför 2021 har va- och avfallsverksamheten övergått till bolagsform, HVAAB, och 
ombudgeteringar av investeringar för bolaget behandlas i ärendet 2021KS78. Däremot 
avslutas året avseende resultatfonden för va- och avfallsverksamheten i kommunal regi, och 
fonden regleras i samband med överföring av tillgångar till bolaget. Balansbudgeten kommer 
också justeras med anledning av bolagsbildningen. 
 
 Förvaltningen föreslår att 132 989 tkr av investeringarnas överskott ombudgeteras till 2021, 
att resultatfonden för va- och avfallsverksamheten vid årets slut uppgår till - 2 431 tkr och att 
en reviderad balansräkning för 2021 antas. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 januari 2021 
 Ombudgetering av investeringar till 2021 
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 Resultatfond för va- avfallsverksamheten 2020 
 Reviderad balansbudget 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 79  Dnr 2021KS78 

Ombudgetering från 2020 och total investeringsbudget 2021 för 
Härryda vatten och avfall AB  
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2020 till 2021 med 68 400 tkr och 
godkänner en total investeringsbudget för 2021, inklusive ombudgeteringar, till 296 250 tkr. 
 

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med analysen av bokslut 2020 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av 
investeringar med anledning av 2020 års budgetavvikelser. Inför 2021 har va- och 
avfallsverksamheten övergått till bolagsform, HVAAB, och ombudgeteringar av investeringar 
för bolaget behandlas därför enskilt i detta ärende. Även total investeringsvolym för bolaget 
2021 fastställs här. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 februari 2021 
 Ombudgetering av investeringar till 2021, HVAAB 
 Investeringsbudget 2021, HVAAB 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 80  Dnr 2021KS75 

Ekonomiska planeringsförutsättningar inför driftbudget/plan 2022-
2024 och investeringsbudget/plan 2022-2026  
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige noterar de ekonomiska planeringsförutsättningar som ligger till grund 
för förvaltningens arbete med budget/plan inför perioden 2022-2026. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska den 17 juni 2021 fatta beslut om driftbudget/plan inför perioden 
2022-2024 och investeringsbudget/plan 2022-2026. I samband med beslutet fastställs även 
mål och inriktningar för perioden. 
 
 Inför kommunfullmäktiges beslut arbetar den politiska organisationen parallellt med 
förvaltningen i syfte att ta fram underlag inför kommunfullmäktiges beslut. Dokumentet 
Ekonomiska planeringsförutsättningar budget/plan 2022-2024 (2026) redovisar förvaltningens 
bedömning av det ekonomiska läget och de ekonomiska och praktiska förutsättningar som 
ingår i det kommande budget och planeringsarbetet. Dokumentet innehåller en uppdatering av 
befintlig politiskt fastställd plan med bland annat befolkningsförändringar, förändringar av 
skatte- och statsbidragsprognos och löneutfall. Drift-resultatet för år 2024 är uppdaterad med 
konsekvenser av fastställd investeringsplan. 
 
 De ekonomiska planeringsförutsättningarna utgår från att de finansiella målen ska uppnås 
utan förändringar av den kommunala skattesatsen. 
 
 Förvaltningen bedömer att de redovisade förutsättningarna i kombination med befintliga 
styrdokument, samt nu gällande flerårsplanering kan ligga till grund för det kommande 
budgetarbetet. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 februari 2021 
 Ekonomiska planeringsförutsättningar, budget/plan 2022-2024 (2026) 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 81  Dnr 2020KS718 

Behandling av återremitterat ärende: Policy vid hat, hot och våld 
mot förtroendevalda  
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige antar Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
 
 Kommunfullmäktige upphäver Policy vid hot mot förtroendevald, fastställd av 
kommunfullmäktige den 22 mars 2004 § 33. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen återremitterade policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda till 
förvaltningen den 4 februari 2021 § 43, 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 för att tydliggöra att politiker kan och får 
anmäla brott själva. 
 
 Förvaltningen har arbetat om förslaget till policy enligt kommunstyrelsens beslut om 
återremiss. I policyns första stycke samt i avsnittet om rutin vid hat-, hot- eller 
våldssituationer har det tydliggjorts att anhöriga omfattas av policyn. I det sistnämnda 
avsnittet har det även tydliggjorts att händelsen kan polisanmälas av den som är utsatt. 
 
 I övrigt är förslaget till policy det samma som vid kommunstyrelsen den 4 februari 2021. 
Jämfört med policyn vid hot mot förtroendevald som fastställdes år 2004 innebär det att våld 
och hatbrott inkluderas i policyn, att policyn innehåller en bakgrund, en definition av hat, hot 
och våld, samt ett ställningstagande om att Härryda kommun inte accepterar att någon genom 
hat, hot eller våld påverkar beslut som har fattats eller ska fattas. Bakgrunden till ändringarna 
är bland annat att Sveriges kommuner och regioner samt regeringen arbetar med att förebygga 
hat, hot och våld med syfte att främja det demokratiska samtalet. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 februari 2020 
 Förslag till ny - Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, 5 februari 2021 
 Gällande - Policy vid hot mot förtroendevald, fastställd av kommunfullmäktige 22 

mars 2004 § 33 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 43 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 82  Dnr 2021KS89 

Delegering av beslutanderätt enligt covid-19-lagen  
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter som ankommer 
på kommunen enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) eller enligt övriga författningar som meddelas med stöd 
av lagen, i den mån uppgiften inte redan anförtrotts åt annan nämnd. 
 
 Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att för på kommunens vägnar besluta 
om föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § covid-19-lagen. Delegationen omfattar 
även en eventuell förlängning av lagen och bemyndiganden som regeringen meddelat med 
stöd av lagen. Delegationen gäller under förutsättning att regeringen har bestämt att 
kommunen får meddela föreskrifter i enlighet med 13 § covid-19-lagen och att 
beslutsfattandet inte avser sådana ärenden som omfattas av delegationsförbudet i 5 kap. 1 § 
kommunallagen (2017:725). 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 13 § i den tillfälliga s.k. covid-19-lagen kan regeringen föreskriva att en kommun i sin 
tur får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
Med annan liknande särskilt angiven plats avses platser som allmänheten typiskt sett har 
tillträde till, dvs. omfattas inte privata bostäder, äldreboenden och skolor av bestämmelsen. 
Platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande 
omfattning och platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan 
omfattas inte heller av bestämmelsen. 
 
 Regeringen har inte ännu meddelat någon föreskrift som innebär ett bemyndigande för 
kommunen att besluta om föreskrifter på området. Med hänsyn till att ett sådant 
bemyndigande kan komma att bli aktuellt med kort varsel finns det dock behov av att 
tydliggöra ansvarsfördelningen inom kommunen samt att förbereda en skyndsam 
handläggning av sådana beslut. Mot denna bakgrund föreslås att kommunfullmäktige, i det 
fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag eller annan författning, delegerar uppgiften till 
kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 3 februari 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 83  Dnr 2020KS803 

Behandling av återremitterat ärende: Värdeöverföring från Förbo 
AB  
 
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. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 Kommunstyrelsen noterar att minoritetsåterremissen är besvarad. 
 

Reservation  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och 
Ulla-Karin Johansson (S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. Roland Jonsson 
(MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
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 § 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

aktiebolagslagen. Inför bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av underlag i form 
av årsredovisning med fastställt bokslut för 2020. 
 
 Den 22 februari 2021 § 46 återremitterade kommunfullmäktige ärendet till 
kommunstyrelsen för att utvärdera vad det gjorts för bostadssociala ändamål med den 
utdelning som plockades ut ur bolaget 2019. Ärendet återremitterades med stöd av reglerna 
om minoritetsåterremiss, 5 kap. 50 § kommunallagen. 
 

Beslutsunderlag 
 Ordförandens förslag till beslut i kommunstyrelsen inklusive besvarande av 

återremissen, daterad 3 mars 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 22 februari § 46 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 45 
 Tjänsteskrivelse den 14 december 2020 
 Styrelserapport kvartal 3 2020 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L) 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. 
 
 Vidare föreslår Per Vorberg (M) med instämmande av David Dinsdale (L) att 
kommunstyrelsen noterar att minoritetsåterremissen är besvarad. 
 
 Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP), Robert Langholz (S), 
Ulla-Karin Johansson (S) och Peter Arvidsson (SD) i första hand att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att utvärdera vad det gjorts för bostadssociala 
ändamål med den utdelning som plockades ut ur bolaget föregående år. 
 
 I andra hand föreslår Patrik Linde (S) med instämmande av Robert Langholz (S), Ulla-Karin 
Johansson (S) och Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
ger kommunens ombud i Förbo i uppdrag att vid ordinarie eller extra bolagsstämma rösta 
emot en utdelning. 
 

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Patrik Lindes förslag om återremiss mot 
avslag. Om kommunstyrelsen avslår förslaget om återremiss kommer ordföranden ställa Per 
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Vorbergs förslag mot Patrik Lindes andrahandsförslag. 
 
 Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Patrik Lindes förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Patrik 
Lindes förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Patrik Lindes förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
 
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster avslår kommunstyrelsen Patrik Lindes förslag. Hur var och en 
röstade framgår av omröstningslista 1. 
  
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 2. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-04  

 

Voteringslista: § 83 
Ärende: Behandling av återremitterat ärende: Värdeöverföring från Förbo AB,  2020KS803 
 
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 8 5 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 8 5 0 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-03-04 § 83 
 

 

 

Reservation: 

Behandling av återremitterat ärende: Värdeöverföring från Förbo AB 

 

Det demokratiska perspektivet 

När fullmäktige återremitterar ett ärende med en tydlig instruktion om vad som bör genomföras så 
borde detta tas på alvar. Att ta en återremiss och ge ett icke sammanhängande svar, utan att låta 
förvaltningen svara, känns som ett hån mot demokratin och ligger inte i linje med hur demokratiska 
partier borde hantera frågor. En fråga som återremitteras med anledning av frågeställningar som 
handlar om den lagliga grunden för uttag av pengar borde tas på största alvar. Framförallt när det  
vid föregående uttag gavs löften om att en redovisning skulle presenteras innan det kom på fråga 
nästa gång. Detta utlovades av kommunstyrelsens ordförande och en sådan rapport har inte givits 
vare sig till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vi anser att majoriteten borde ta sitt ansvar 
för att värna den demokratiska processen.  

 

Det juridiska perspektivet 

En redovisning borde naturligtvis ha genomförts för att säkerställa det juridiska tvivelaktigheter som 
finns i att genomföra denna typ av uttag. Lagen säger att uttag skall användas till bostadssociala 
ändamål. Om det tidigare uthämtade pengarna har använts till just detta ändamål är ännu högst 
tveksamt. Var på man borde avstått från att göra uttag innan detta har säkerställts. Vi anser att 
politiken bör säkerställa att man följer de lagar och regler som är styrande.  

 

Det ekonomiska perspektivet 

När man plockar ut pengar från bolaget för att använda i den kommunala budgeten (istället för att 
göra andra åtgärder) så är detta naturligtvis tveksamt ur det juridiska perspektivet men det är också 
ett underligt sätt att öka skatten för en liten grupp av våra medborgare. När man tar ut en högre 
vinstutdelning än tidigare från bolaget så kommer detta på sikt att leda till högre hyror för 
hyresgästerna i Förbo AB. Att på detta sätt höja levnadsomkostnaderna för en liten grupp 
kommuninnevånare är att betrakta som en straffskatt på Förbos hyresrätter och dess hyresgäster. Vi 
anser att man borde föra en politik som inte straffar vissa kommuninnevånare eller en specifik 
upplåtelseform.  
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Det medborgerliga perspektivet 

Våra medborgare efterlyser byggnation i vår kommun. Man vill se blandade upplåtelseformer och 
man vill gärna se fler hyresrätter. Hade man tagit beslut om att istället låta pengarna stanna kvar i 
bolaget så hade Förbo AB haft 20 miljoner mer att investera i nybyggnation och renoveringar. Vi 
anser att man borde föra en mer medborgarvänlig politik. 

 

Det näringslivs vänliga perspektivet 

Även vårt näringsliv ser att det finns ett stort behov av nybyggnation i vår kommun. När vi träffar 
näringslivet så påpekas detta ofta. Att i ett sådant läge välja att kraftigt minska Förbos möjligheter 
till att bidra med detta viktiga arbete känns inte som en politik som värnar om näringslivet. Vi anser 
att  borde föra en mer näringslivsvänlig politik.  

 

Anledning till vår reservation 

Dessa fem punkter tillsammans med en stark oro för de juridiska konsekvenserna av detta beslut gör 
att vi känner oss tvingade att reservera oss mot beslutet. 

Vi anser att man i första hand borde gett förvaltningen i uppdrag att redovisa vad det föregående 
uttaget har använts till och belyst detta ur ett juridiskt perspektiv för att säkerställa giltigheten och 
lagligheten i vårt beslut föregående år. 

I andra hand så anser vi att man av många anledningar borde säga nej till ett uttag. Här är det 
naturligtvis dels ett rent juridiskt perspektiv som säger att man inte borde göra uttaget innan man 
säkerställt lagligheten. Utöver detta så föreligger naturligtvis det ekonomiska, det medborgerliga och 
det näringslivs vänliga perspektivet. 

 

För Socialdemokraterna  

Patrik Linde
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Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-03-04 § 83 

 
Skriftlig reservation 
 
Ärende 13 Värdeöverföring FÖRBO 
 
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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§ 84  Dnr 2021KS35 

Behandling av återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark 
i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att redovisa en jämförelse mellan de två förslagen, 
från Aktivitetspark i Mölnlycke AB respektive Reine Lindqvist, till nästa 
kommunstyrelsesammanträde. 
 

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. 
 

Sammanfattning av ärendet 
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. 
 
 Den 22 februari 2021 § 44 återremitterade kommunfullmäktige ärendet till 
kommunstyrelsen för att ge Reine Lindqvist möjlighet att presentera sitt förslag "Mölnlycke 
bangolf" innan kommunstyrelsen tar förnyad ställning till förslag till arrende. 
 
 Reine Lindqvist presenterade sitt förslag för kommunstyrelsen på sammanträdet 4 mars 2021 
§ 73. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 22 februari § 44 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 48 
 Tjänsteskrivelse 20 januari 2021 
 Avtal om anläggningsarrende 
 Stadsbyggnadsstudie – Mölnlycke centrum, antagen av kommunfullmäktige den 30 

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

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L), Håkan Eriksson (KD), 
Martin Tengfjord (SP) och Ronny Sjöberg (C) att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen 
att redovisa en jämförelse mellan de två förslagen, från Aktivitetspark i Mölnlycke AB 
respektive Reine Lindqvist, till nästa kommunstyrelsesammanträde. 
 
 Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet med syfte att den 
andra aktören får samma möjlighet att i samverkan med förvaltningen utveckla sitt förslag 
vidare och få klargjort vad som fungerar enligt gällande bestämmelser för aktuell plats. 
 
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen avslår arrendeavtalet. 

 
 Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:55-20:05. 

 
 Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om 
bordläggning mot avslag. Om kommunstyrelsen avslår förslaget om bordläggning kommer 
ordföranden ställa Per Vorbergs förslag mot Roland Jonssons förslag. 
 
 Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Peter Arvidssons förslag om bordläggning 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 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår, avslår kommunstyrelsen Peter Arvidssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3. 
  
Per Vorbergs och Roland Jonsson 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 
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Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
 
Med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

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

Sammanträdesdatum

2021-03-04

Voteringslista: § 84
Ärende: Behandling av återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke,  
2021KS35

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 11 1 1

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 11 1 1
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Bilaga 3 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-03-04 § 84 

 
Skriftlig reservation 
 
Ärende 14 Arrendeavtal Mölnlycke 
Jag reserverar mig mot beslutet att gå vidare med arrendeavtalet för paddelbana 
vid Massetjärn. Området för arrendeavtalet är angivet som stadspark i 
stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke Centrum. I stadsbyggnadsstudien anges 
bland annat följande 

o Stadspark vid Massetjärn för rekreation och upplevelser.  
o Ta tillvara på potentialen av Massetjärn och se stadsparken som en större 

helhet, ända från spårområdet till Hästhagen, från fabrikerna till 
gymnasieskolan. 

o Naturen närvarar genom årstiderna och bidrar till rofyllda och 
upplevelserika miljöer. Mölndalsån och stadsparken vid Massetjärn har 
blivit de självklara valen för promenaden, joggingrundan eller fikastunden 

o vid Massetjärn utvecklas för aktiv och passiv rekreation. Här kan man 
finna lugn och ro och höra naturens egna ljud. De offentliga rummen 
utformas för att ge fysiska utmaningar men även återhämtning i rofyllda 
zoner. Stärk den biologiska mångfalden genom att säkra gröna 
spridningskorridorer genom centrum och även på gator, torg och platser. 
Utbudet av kvalitativa grönytor och mötesplatser stärks. 

Även i Grönplan anges: 
o Parken runt Massetjärn fungerar som centrumnära 

rekreationsområde med klippta gräsytor och parkträd. På sikt är 
målet att utveckla parken mot en stadsparkskaraktär med 
aktivitetspark, prydnadsplanteringar och med fina platser att stanna 
upp vid. 

 
En aktivitetspark är en park som är öppen för alla, och olika aktiviteter. Exempel i 
Härryda kommun är aktivitetsparken vid Säteriet som FÖRBO har byggt. 
 
Arrendeavtalet bryter även emot kommunens riktlinjer för arrendeavtal. 
 
Om arrendeavtalet genomförs så kommer det betyda mycket stora inskränkningar 
på kommunens stadspark. 
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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§ 87  Dnr 2020KS505 

Behandling av bordlagt ärende: Begäran av planbesked för del av 
Gökskulla 3:33  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår begäran om planbesked för del av Gökskulla 3:33. 
 
 Kommunstyrelsen noterar att området kring Bårhult-Gökskulla kommer att ses över i 
samband med pågående arbete av ny översiktsplan. 
 

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 4. 
 

Sammanfattning av ärendet 
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. 
 
 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. 
 
 Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 4 februari 2021 § 51 och uppdrog åt förvaltningen att 
presentera underlaget muntligt. Förvaltningen presenterade underlaget muntligt på 
sammanträdet den 4 mars 2021 § 74. 
 

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

planbesked 
 Orienteringskarta daterad den 7 december 2020 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 51 
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 Skrivelse till kommunstyrelsen från den som ansökt om planbesked, inkom den 4 
mars 2021 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen avslår 
begäran om planbesked för del av Gökskulla 3:33, samt att kommunstyrelsen noterar att 
området kring Bårhult-Gökskulla kommer att ses över i samband med pågående arbete av ny 
översiktsplan. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beviljar begäran om planbesked för del av 
Gökskulla 3:33. 
  

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 12 ja-röster och 1 nej-röst bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 5. 
 

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

Sammanträdesdatum

2021-03-04

Voteringslista: § 87
Ärende: Behandling av bordlagt ärende: Begäran av planbesked för del av Gökskulla 3:33,  
2020KS505

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 12 1 0
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Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-03-04 § 87 

 
Skriftlig reservation 
 
Ärende 17. "Begäran om planbesked Gökskulla..." 
 
Det tidigare bordlagda ärendet om planbesked för Gökskulla 3:33 gav att 
förvaltningen höll presentation under början av KS mötet under punkt 4. 
Under presentationen framkom flera felaktigheter och tveksamheter i 
beslutsunderlaget som anges i själva beslutsärendet. Blanda annat: 

 Aktuellt markområde presenteras som skog eller naturområde. I 
verkligheten är det slutavverkat. 

 Det anges flera skyddsvärda arter i underlaget varav många är 
fåglar och rimligen inte kan utgöra hinder då området är avverkat. 
Dessutom är det ett alltför tidigt skede att behandla 
miljökonsekvenser. 

 Det är inte trafiken på Partillevägen som är problemet utan en 
enskild korsning. Om planbesked skulle ges skulle man kunna se 
över situationen. 

 Det hänvisas till specifik person, kompetens, tidigare sökta planer 
och förhandsbesked som grund för att inte ge planbesked. 

 Om planbesked skulle ha lämnats skulle arbetet kunna komma fram 
till att en mindre utveckling är godtagbar för allmänna och enskilda 
intressen. 

Sammantaget är de grunder som anges i beslutet inte tillräckliga för att 
lämna negativt besked. 
 
Peter Arvidsson (sd) 
Ledamot kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 88  Dnr 2020KS761 

Försäljning av Bårhult 1:121  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Köpekontrakt mellan Härryda kommun och Stabil Fastighets 
AB. 
 
 Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan Stabil 
Fastighets AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter 
fastigheten Bårhult 1:121 om totalt 4 120 kvm till Stabil Fastighets AB för en köpeskilling om 
2 678 000 kr. Stabil Fastighets AB har för avsikt att upprätta en byggnad för i huvudsak 
Charge Node Europé AB innehållande kontor, utveckling, lager och produktion. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 januari 2021 
 Köpekontrakt 
 Lägeskarta 
 Bårhults företagspark värdebedömning 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 89  Dnr 2021KS94 

Lokal trafikföreskrift om parkering på Fläskebovägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Fläskebovägen, 1401 2021:00001. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner beslutar om lokala trafikföreskrifter med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ 
trafikförordningen (1998:1276). Det handlar om regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats, exempelvis parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning 
på en kommunal väg. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar lokal trafikföreskrift 
om parkering på Fläskebovägen. Förslaget innebär att ytan regleras om till 
personbilsparkering, istället för att tillåta alla fordonsslag. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 februari 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Fläskebovägen, 1401 

2021:00001 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 90  Dnr 2020KS527 

Svar på medborgarförslag om strandpromenad från Mölnlycke 
centrum till Råda Säteri  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 197 att remittera medborgarförslaget 
”Strandpromenad från Mölnlycke centrum till Råda Säteri” till kommunstyrelsen och uppdrog 
åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget beskrivs vilket magiskt 
besöksmål som kan skapas genom att bygga en strandpromenad från Mölnlycke centrum till 
Råda säteri. Bland annat föreslås ett brett trädäck med restauranger, caféer, kiosker och en pir 
med en bastu likt Varbergs kallbadhus. 
 
Idén om att binda samman Mölnlycke centrum och Råda säteri längs Rådasjöns strandkant 
med en promenadstig i någon form är en intressant idé som förvaltningen tror skulle bidra till 
att öka tillgängligheten till Råda Säteri och till Rådasjöns naturreservat. Dock bedömer 
förvaltningen att möjligheterna till att anlägga en strandpromenad likt den som föreslås i 
medborgarförslaget, med restauranger, caféer och en bastu begränsas av Rådasjöns 
vattenskyddsområde och Rådasjöns naturreservat. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 december 2020 
 Medborgarförslag ”Strandpromenad från Mölnlycke centrum till Råda Säteri” 
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020 § 12, uppdrag om att ”Snygga till 

området kring Mölndalsån i Mölnlycke entré” 
 Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2019 § 121, Inriktning för fortsatt 

utveckling av Råda Säteri 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 91  Dnr 2020KS495 

Svar på medborgarförslag gör om hästhagen vid Wendelsberg till 
park  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 augusti 2020 § 157 att remittera medborgarförslaget 
”Gör om hästhagen vid Wendelsberg till park” till kommunstyrelsen och uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren föreslår att kommunen bör överta 
skötseln av ängen och omvandla den till en anlagd stadspark. 
 
Wendelsbergsområdet är viktigt natur-, kultur- och friluftsområde och förvaltningen anser att 
det finns ett stort intresse av att bevara och återskapa Wendelsbergs kulturhistoriska värde. 
Förvaltningen gör samtidigt bedömningen att den planerade utvecklingen av en park vid 
Massetjärn kommer att tillgodose behovet av en stadspark i området. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 december 2020 
 Medborgarförslag Gör om hästhagen vid Wendelsberg till park 
 Skötselplan för Wendelsberg 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 92  Dnr 2020KS800 

Årsrapporter från råden 2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 
 

 Årsrapport 2020 från brottsförebyggande rådet 
 Årsrapport 2020 från pensionärsrådet 
 Årsrapport 2020 från rådet för funktionshinderfrågor 
 Årsrapport 2020 från rådet för idéburna organisationer 
 Årsrapport 2020 från ungdomsrådet. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 93  Dnr 2021KS79 

Redovisning av inkomna planbesked 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar inkomna planbesked där prövning pågår. Ett planbesked har 
inkommit, 13 januari 2021, för del av Tahult 4:2, vid Härkeshultsvägen i norra delen av 
Landvetter. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 94  Dnr 2021KS10 

Inkomna skrivelser 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges en skrivelse från fastighetsägare som är emot en detaljplanering 
samt eventuell utbyggnad av skogsområde del av Gökskulla 3:33. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 95  Dnr 2021KS9 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 
 

 Årsrapport 2020 för Gryaab AB 
 Granskning av verksamhetsåret 2020 Gryaab, daterad 19 januari 2021 
 Granskning av verksamhetsåret 2020 Renova, daterad 19 januari 2021 
 Granskning av kommunens arbete med att beakta barnkonventionen, 1 februari 2021 
 Årsplan kommunstyrelsen 2021 
 Protokoll från Landvetter Södra, 20 januari 2021 
 Yttrande från Södra Landvetter kommunalförening till Trafikverket, angående 

riksintresseanspråk för Landvetter flygplats. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 96  Dnr 2021KS17 

Avsägelse från Carina Fyrsten (MP) som ledamot i rådet för 
funktionshinderfrågor, samt fyllnadsval  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen entledigar Carina Fyrsten (MP) från uppdraget som ledamot i rådet för 
funktionshinderfrågor. 
 
Kommunstyrelsen utser Ros-Marie Sädås (MP) till ledamot i rådet för funktionshinderfrågor. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Carina Fyrsten (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i rådet för funktionshinderfrågor, i 
skrivelse daterad den 27 januari 2021. Miljöpartiet nominerar Ros-Marie Sädås som ledamot. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 97  Dnr 2021KS25 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 23 februari 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 98  Dnr 2021KS4 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 24 februari 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 99  Dnr 2021KS11 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 
2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning 
över anmälda delegationsbeslut, daterad den 23 februari 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 100  Dnr 2021KS2 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 22 februari 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 101  Dnr 2021KS61 

Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: 
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling. Förteckning över anmälda 
delegationsbeslut, daterad den 22 februari 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 102 

Initiativärende om utvärdering och uppdatering av kommunens 
pandemiplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag om utvärdering och uppdatering av 
kommunens pandemiplan. 
 

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 5. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) initierar ett ärende om utvärdering och uppdatering av kommunens 
pandemiplan, 2021KS175. 
 

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om utvärdering och uppdatering av kommunens pandemiplan, daterat 

den 4 mars 2021. 
    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår 

 att kommunstyrelsen beslutar att grupp oberoende granskare och sakkunniga 
experter utses och utvärderar vidtagna åtgärder m.h.t. pågående pandemi. De 
oberoende granskarna skall ges i uppdrag att granska förvaltningens såväl som de 
politiskt vidtagna åtgärderna; 

 att förvaltningen snarast föreslår kommunstyrelsen personer att ingå i gruppen; 
 att uppdraget skall vara slutredovisat senast den 1 juni 2021; 
 att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utifrån det nya kunskapsläget 

och slutsatser i rapporten uppdatera gällande pandemiplan; 
    

Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Roland Jonsson (MP), Ulla-
Karin Johansson (S), David Dinsdale (L), Håkan Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP), 
Kersti Lagergren (M), Ronny Sjöberg (C) och Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen 
avslår Peter Arvidssons förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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1 

Reservation ärende 32. KS Härryda 2021-03-04 

Reserverar mig mot beslutet att avslå initiativet då det ligger i linje med kommunens beslutade 

pandemiplan. Att inte låta oberoende part följa upp arbetet, dra lärdomar som kan ligga till grund 

uppdaterad och förbättrad pandemiplan är ologiskt och strider delvis mot gällande pandemiplan. Då 

ärendet inte publicerats i handlingar innefattar reservationen initiativet i sin helhet nedan. 

Peter Arvidsson, 2021-03-11 

______________________________________________________________________ 

Nämndinitiativ 

Kommunstyrelsen Härryda 2021-03-03 

Utvärdering och uppdatering av kommunens pandemiplan 

I gällande pandemiplan för Härryda kommun som beslutades av kommundirektör Peter Lönn 2020-

03-06 kan man på sidan 11 läsa: 

”Utvärdering 
Hanteringen av en pandemi behöver utvärderas på ett strukturerat sätt så 
att lärdomar kan dras och planer och stöddokument fortsätta att 
utvecklas.” 

Någon sådan strukturerad utvärdering som eventuellt har gjorts har inte kommit oss tillhanda. 

Kunskapsläget, nationellt och internationellt har utvecklats i stor omfattning sedan kommunens 

pandemiplan beslutades och den antagna pandemiplanen är till stor del inaktuell.  

Bilaga: Gällande pandemiplan. 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

− att kommunstyrelsen beslutar att grupp oberoende granskare och sakkunniga experter utses

och utvärderar vidtagna åtgärder m.h.t. pågående pandemi. De oberoende granskarna skall

ges i uppdrag att granska förvaltningens – såväl som de politiska vidtagna åtgärderna;

− att förvaltningen snarast föreslår kommunstyrelsen personer som ingår i gruppen;

− att uppdraget skall vara slutredovisat senast den 1 juni 2021;

− att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utifrån det nya kunskapsläget och

slutsatser i rapporten uppdatera gällande pandemiplan;

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson Ledamot Kommunstyrelsen 

Per Olov Risman Ersättare Kommunstyrelsen 

2021-03-04 

Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-03-04 § 102
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