
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

Plats och tid Rådasjön kl. 14:00-20:54, 21:02-21:27 

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) (kl. 15:40-21:27) §§106-126, §§130-149 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Kristin Arplöw (S) §§104-105 ersätter Robert Langholz (S) 

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) §§106-126, §§130-149 
Björn Mattsson (V) 
Per Olov Risman (SD) 

Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) §§104-108 
Per-Arne Larsson (sektorschef teknik och förvaltningsstöd) §§104-
108 
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Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§104-108 
Bo Ekström (ekonomichef) §§104-108 
Irmana Cukur (administrativ chef, samhällsbyggnad) §§105-106 
Helena Lundqvist (budgetcontroller) §§104-106 
Cecilia Lundvall (ekonom) §105 
Andreas Martinsson (ekonom) §§104-105 
Peter Kollberg (vd för Mölnlycke Fastighets AB) §107 
Jan Åkerblad (arkitektbyrån design) §107 
Lena Johansson (trafikingenjör) §106 
Fredrik Wejrot (verksamhetschef trafik) §106 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Maria Kornevik Jakobsson (kl. 14:00-19:30 adjungerad, 
välfärdsnämndens ordförande) §§104-115 
Lina Javinder (personalspecialist) §105 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset, 2021-04-07 15:00 

 

Protokollet omfattar §§104-126, §§130-149 

 

 

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 

2021-03-31 

2021-04-08 Datum då anslag 2021-04-30 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 104 Fastställande av föredragningslistan 
§ 105 Information om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 
§ 106 Slutredovisning av investeringar för trafikmiljöåtgärder, trafiksäkra skol- och cykelvägar och 

K2020 initiala åtgärder 
§ 107 Information om utveckling av Folkets hus-området 
§ 108 Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under 2021 med anledning av pandemin 
§ 109 Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås 
§ 110 Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden 2021 
§ 111 Rapport om framtidens vård och omsorg från beredningen för framtidens välfärd och 

samhällsutveckling 
§ 112 Genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
§ 113 Exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
§ 114 Antagande av detaljplan för Bråta 2:139, Bostäder m.m. vid Landvettersjön i Mölnlycke 
§ 115 Initiativärende om stadsparken vid Massetjärn 
§ 116 Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
§ 117 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 
§ 118 Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021 
§ 119 Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020 
§ 120 Samråd för Översiktsplan 2040 med miljökonsekvensbeskrivning 
§ 121 Samråd för Naturvårdsplan, Härryda kommun 
§ 122 Trafikstrategi del 1 – Inriktning och fokusområden 
§ 123 Begäran om startbesked investeringsprojekt för trafikmiljöåtgärder 
§ 124 Begäran om startbesked för investeringar i byggnaden "Lillstugan" inom Råda Säteri för att 

möjliggöra uthyrning 
§ 125 Yttrande till länsstyrelsen över förslag till vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter för Rådasjön och Norra Långvattnet 
§ 126 Yttrande till länsstyrelsen, vattenmyndighet för västerhavet, gällande samråd kring 

förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med 
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027 

§ 130 Samrådsunderlag inför budget 2022 avseende Göteborgsregionen 
§ 131 Redovisning av uppdrag om föreningslivets lokalbehov och kommunens lokalkapacitet 
§ 132 Inriktning för att ersätta Landvetter Ishall 
§ 133 Plan för att öka kommunens beredskapsförmåga 
§ 134 Yttrande över revisorernas granskning av inköp och upphandling 
§ 135 Svar på medborgarförslag om plockning av parkslide 
§ 136 Svar på medborgarförslag om båtplats i Rådasjön 
§ 137 Redovisning av medborgarförslag 2021 
§ 138 Verksamhetsberättelse för Nämnden för överförmyndare i samverkan 2020 
§ 139 Verksamhetsrapport alkohol- och tobakssamverkan 2020 och tillsynsplan 2021 
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§ 140 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av yttrande över granskningsrapport 
avseende styrning, uppföljning och kontroll för ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-
verksamhet för diarieföring 

§ 141 Redovisning av inkomna planbesked 2021 
§ 142 Inkomna skrivelser 2021 
§ 143 Delgivningar 2021 
§ 144 Delgivning av protokoll från råd 2021 
§ 145 Statistiska uppgifter per december 2020 
§ 146 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 147 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 
§ 148 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 
§ 149 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2021 
 

5 / 78



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 104 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inga förändringar föreslås. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 105  Dnr 2021KS45 

Information om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorschefer och funktionschefer informerar om verksamhetsberättelsen 2020 och arbetet 
med politiska inriktningar och grunduppdraget. Peter Lönn, Birgitta Flärdh, Bo Ekström och 
Anders Pettersson informerar om styrmodellen, arbetet med kommungemensamma 
områden som är utpekade som prioriterade och långsiktiga, samt om uppföljning av 
kommunledning, stödfunktionerna och politisk organisation. 
  
Per-Arne Larsson informerar om uppföljning av teknik och förvaltningsstöd och Anders 
Ohlsson informerar om uppföljning av samhällsbyggnad. 
  
Kommunstyrelsen behandlar ärendet om att godkänna verksamhetsberättelsen 2020 under 
aktuellt sammanträde, den 31 mars 2021 § 117. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 106 

Slutredovisning av investeringar för trafikmiljöåtgärder, trafiksäkra 
skol- och cykelvägar och K2020 initiala åtgärder 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Johansson, trafikingenjör, informerar om genomförda trafikmiljöåtgärder, trafiksäkra 
skol- och cykelvägar och K2020 initiala åtgärder, tre investeringar som kommunstyrelsen 
beviljade startbesked under 2020. 
 

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

8 / 78



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 107 

Information om utveckling av Folkets hus-området 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Kollberg, vd för Mölnlycke Fastighets AB, och Jan Åkerblad, arkitekt på arkitektbyrån 
design, informerar om planer på utveckling av Folkets hus-området. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 108  Dnr 2021KS67 

Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under 2021 med 
anledning av pandemin  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att kulturskoleavgifterna reduceras med 25 procent från och 
med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021. 
  
Kommunfullmäktige noterar att intäktsbortfallet finansieras inom ramen för 
välfärdsnämndens budget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under det gångna läsåret har personalfrånvaron inom kulturverksamheten varit hög. Detta har 
lett till att kulturskolan inte har kunnat leverera helt i enlighet i garantinivån om 26 tillfällen 
per läsår. 
  
Kulturskolan har sedan starten av vårterminen 2021 bedrivit digital undervisning. Det innebär 
att kulturskolan erbjudit fjärrundervisning, instruktions- och inspirationsfilmer, digitala 
workshops med mera. 
  
Vissa kurser såsom enskilda instrumentallektioner eller sånglektioner kan erbjudas med i 
princip likvärdig kvalitet jämfört med tidigare. I vissa fall äger dock eleverna inte egna 
instrument, vilket medför att undervisningen inte kan bedrivas som tidigare. 
  
Med anledning av den rådande situationen föreslår förvaltningen en reducering av 
kulturskoleavgifter med 25 procent under vårterminen 2021, vilket innebär ett intäktsbortfall 
om ca 260 000 kr. Reduceringen motsvarar eventuella uteblivna lektionstillfällen och fysiska 
sammanhang så som kör, orkester, uppvisningar och konserter för deltagarna. Avvikelsen 
bedöms kunna hanteras inom sektorns budgetram. 
  
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 3 mars 2021 § 60 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att kulturskoleavgifterna reduceras med 25 procent från och med 
den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Beslut från välfärdsnämnden 3 mars 2021 § 60 
 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
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 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 april 2004 § 52 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kulturskoleavgifterna reduceras med 25 procent från och med den 1 januari 2021 till och med 
den 30 juni 2021, samt att kommunfullmäktige noterar att intäktsbortfallet finansieras inom 
ramen för välfärdsnämndens budget. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 109  Dnr 2020KS565 

Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. I svaret till förslagsställaren ska informeras 
om att förvaltningen kan vara behjälplig med ytterligare kunskapsöverföring angående hur 
projektet med Chillskate har genomförts. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 197 att till välfärdsnämnden 
remittera medborgarförslag angående skatepark i Hindås. Förslaget handlar om att 
komplettera området i Älmhult med en skatepark. Det finns en outnyttjad yta mellan 
tennishallen, lekplatsen och den nya Fagerhultsskolan. Förslagsställaren refererar till den 
skatepark som 2018 byggdes i Mölnlycke i föreningen Chillskates regi. 
  
Skateparken i Mölnlycke tillkom som ett föreningsinitiativ från Chillskate. Projektet kostade 
drygt 3 mnkr. Föreningen finansierade projektet till 75 procent genom samverkan med det 
privata näringslivet och Arvsfonden. 
  
Satsningar på fysisk aktivitet är värdefullt ur flera perspektiv. Skateparker nyttjas särskilt av 
barn och unga. Det befintliga området har redan ett utbud av ytor för fysisk aktivitet, dock 
ingen skatepark. Förvaltningen bedömer att kostnaderna för att anlägga en ny skatepark är 
stora och inte ryms inom befintlig budget. Förvaltningen föreslår därför att förslaget avslås. 
  
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 3 mars 2021 § 68 och föreslår att 
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, samt att det i svaret till förslagsställaren ska 
informeras om att förvaltningen kan vara behjälplig med ytterligare kunskapsöverföring 
angående hur projektet med Chillskate har genomförts. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 3 mars 2021 § 68 
 Tjänsteskrivelse 1 februari 2021 
 Medborgarförslag om skatepark i Hindås 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 110  Dnr 2021KS83 

Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över välfärdsnämndens beslut gällande fem 
medborgarförslag som alla är under beredning. 
  
Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt beslut i 
ärendet. 
  
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 3 mars 2021 § 66 och föreslår att 
kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 3 mars 2021 § 66 
 Tjänsteskrivelse 4 februari 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 111  Dnr 2020KS663 

Rapport om framtidens vård och omsorg från beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med förslaget från 
Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 
Kommunfullmäktige noterar rapport om framtidens vård och omsorg och uppdrar åt 
välfärdsnämnden att beakta rapporten vid kommunens arbete inom berörda områden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges fasta beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling ska ha 
ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn på samhället och välfärden. Beredningen har bland 
annat till uppgift att, utifrån behovet av framtidens välfärd och samhällsutveckling, göra 
omvärldsbevakning, ta fram rapporter och analyser som underlag till fullmäktige. 
  
Beredningen beslutade i november 2019 att under 2020 se närmare på kommunens vård och 
omsorg för de som är 65 år och äldre samt vilka troliga framtidsbehov som kommer att finnas. 
Beredningens arbete har utmynnat i rapporten Framtidens vård och omsorg. Rapporten var 
uppe för överläggning i fullmäktige den 18 februari 2021, § 32. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från beredningen 17 mars 2021 
 Rapport om framtidens vård och omsorg 13 oktober 2020  

 

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

15 / 78



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 112  Dnr 2021KS158 

Genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 2:139 
m.fl.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Genomförandeavtal för allmän platsmark. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Genomförandeavtal för allmän platsmark antagen av 
kommunfullmäktige den 15 juni 2020 § 121. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och trafikchef att underteckna 
genomförandeavtalet. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Roland Jonsson (MP) 
avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 och 
uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 123 att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
I samband med antagandet av detaljplanen beslutades även om godkännande av 
genomförandeavtal för allmän platsmark § 121. 
  
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 och 
uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 123 att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
I samband med antagandet av detaljplanen beslutades även om godkännande av 
genomförandeavtal för allmän platsmark § 121. 
  
Länsstyrelsen beslutade den 21 oktober 2020 om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om 
att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Med anledning av detta föreslås att 
kommunfullmäktiges tidigare beslut om godkännande av genomförandeavtal för allmän 
platsmark upphävs och att nytt beslut fattas. Nytt förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
har upprättats. Förvaltningen har även upprättat ett förslag till genomförandeavtal för 
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utbyggnad av allmän platsmark som ska reglera ansvarsfördelning vid utbyggnad av allmänna 
gator och anläggningar. 
  
Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar på allmän plats som föranleds av 
detaljplanens genomförande i enlighet med exploateringsavtal med avtals nr 12802–2021. I 
åtagandet ingår ny- och ombyggnad av gata, gång- och cykelvägar, dagvattenanläggningar 
samt anläggningar för gatubelysning vid berörda delar av Boråsvägen. Exploatören står för 
alla faktiska kostnader för dessa anläggningar, inklusive de personalkostnader som uppstår 
hos kommunen till följd av genomförandet. 
  
Genomförandeavtalet reglerar ansvarsfördelning, åtaganden och finansiering av kommunala 
anläggningar. Avtalet reglerar endast genomförandet av anläggningar som i detaljplan ligger 
inom allmän platsmark, som efter färdigställande ska överlåtas till kommunen. Avtalet 
reglerar inte exploatörens mark eller anläggningar. 
  
Genomförandeavtalet gäller under förutsättning att exploateringsavtalet undertecknas av 
samtliga parter, att detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. får laga kraft samt att borgensförbindelse 
undertecknas av samtliga parter. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 15 mars 2021 
 Genomförandeavtal för allmän platsmark och borgensförbindelse 
 Avtalsbilaga 1, exploateringsområde 
 Avtalsbilaga 2, inmätningsinstruktioner och kodlista 
 Avtalsbilaga 3, kravspecifikation gällande teknisk kapacitet, ekonomi och 

ledningssystem 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 123 om att anta detaljplan för Bråta 

2:139 m.fl 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 121 om att godkänna 

genomförandeavtal för allmän platsmark 
 Länsstyrelsen beslut den 21 oktober 2020 om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 

om att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
genomförandeavtal för allmän platsmark, att kommunfullmäktige upphäver 
genomförandeavtal för allmän platsmark antagen av kommunfullmäktige den 15 juni 2020 § 
121, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och trafikchef att 
underteckna genomförandeavtalet under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
genomförandeavtalet. 
  

17 / 78



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att Härrydas kostnader såväl som intäkter listas och presenteras med anledning av 
projektet över närmaste 20 åren, samt att riskanalys med scenario tas fram och presenteras av 
förvaltningen. 
  

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 avgörande 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, 1 nej-röst och 4 avstår beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 2.  
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Sammanträdesdatum  
2021-03-31  

 

Voteringslista: § 112 
Ärende: Genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 2:139 m.fl.,  
2021KS158 
 
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 1 4 
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§ 113  Dnr 2021KS145 

Exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Härryda 
Fastighets AB. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Exploateringsavtal samt Avtal för genomförande av Va-
anläggning antagna av kommunfullmäktige den 15 juni 2020 i § 122 respektive § 120. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna 
exploateringsavtalet. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Roland Jonsson (MP) 
avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 och 
uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 123 att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
I samband med antagandet av detaljplanen beslutades även om godkännande av 
exploateringsavtal § 122 samt godkännande om avtal för genomförande av Va-anläggning § 
120. 
  
Länsstyrelsen beslutade den 21 oktober 2020 om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om 
att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. i dess helhet. Med anledning av detta föreslås att 
kommunfullmäktiges tidigare beslut om exploateringsavtal samt avtal för genomförande av 
Va-anläggning upphävs och att nytt beslut fattas. 
  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till exploateringsavtal som ska reglera 
ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun och exploatör vid 
genomförande av detaljplanen. Avtalet har tagits fram med stöd av kommunens antagna 
riktlinjer för exploateringsavtal samt enligt bestämmelserna i 6 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL. Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt detta avtal är att 
anse som rimliga i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen. 
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Exploateringsavtalet har utformats så att exploatören ska finansiera alla de kostnader som 
kommunen med stöd av antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt bestämmelserna i 6 kap. 
PBL kan ålägga exploatören för detaljplanens genomförande. 
  
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet och 
genomförandeavtal för allmän platsmark. Vidare måste borgensåtagandet och servitutsavtal 
undertecknas av samtliga parter samt att detaljplanen fått laga kraft. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 18 mars 2021 
 Exploateringsavtal 
 Lägeskarta 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 123 om att anta detaljplan för Bråta 

2:139 m.fl. 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 122 om att godkänna 

exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Härryda Fastighets AB 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2021 § 120 om att godkänna avtal för 

genomförande av Va-anläggning 
 Länsstyrelsen beslut den 21 oktober 2020 om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 

om att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Härryda Fastighets AB, att 
kommunfullmäktige upphäver exploateringsavtal samt avtal för genomförande av Va-
anläggning antagna av kommunfullmäktige den 15 juni 2020 i § 122 respektive § 120, samt 
att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna exploateringsavtalet under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
exploateringsavtalet. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att Härrydas kostnader såväl som intäkter listas och presenteras med anledning av 
projektet över närmaste 20 åren, samt att riskanalys med scenario tas fram och presenteras av 
förvaltningen. 

 
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. 
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Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avgörande idag 
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. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 114  Dnr 2017KS819 

Antagande av detaljplan för Bråta 2:139, Bostäder m.m. vid 
Landvettersjön i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Bostäder m.m. vid Landvettersjön i 
Mölnlycke. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Roland Jonsson (MP) 
avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen behandlade planbeskedsansökan för Bråta 2:139 m.fl. den 29 maj 2017 § 
178 och ställde sig positiva till ansökan samt att arbetet sker som en exploatörsdriven 
detaljplan. Planen antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2020 § 123. Länsstyrelsen 
upphävde den 21 oktober 2020 kommunens beslut att anta detaljplanen. Planen har därefter 
reviderats och varit föremål för en ny granskning, Granskning II, under tiden 18 januari–15 
februari 2021. Efter Granskning II har planhandlingarna kompletterats i mindre omfattning 
och förtydligats utifrån inkomna synpunkter. 
  
Planområdet ligger vid Landvettersjön strax öster om Mölnlycke verksamhetsområde. 
Planområdet har ett läge med utsikt över naturområden, närhet till kommunikationer och tio 
minuter med cykel till Mölnlycke centrum. Planområdets areal är cirka 1,5 hektar. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd och grön stadsdel i östra 
Mölnlycke med cirka 850 bostäder, kontor, grönområden och service såsom förskola, 
äldreboende och centrumverksamheter. 
  
Området utgör idag en bergtäkt. Verksamheten kommer att vara avslutad och täkttillståndet 
kommer att ha återkallats vid inflyttning av området. Verksamheten har skapat ett stort 
avtryck i naturen med branta bortskärningar mot väg 40/27 i norr och stora bergs- och 
grusytor inom området. 
  
I översiktsplanen, ÖP 2012, är området föreslaget som utbyggandsområde för verksamheter. 
Förslaget bedöms vara lämplig markanvändning enligt plan- och bygglagen (2010:900) PBL 
och miljöbalken 3 kap. Förslaget medför inte att någon miljökvalitets-norm enligt miljöbalken 
5 kap. överträds. 
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En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige godkänner 
exploateringsavtalet och genomförandeavtal för allmän platsmark samt att VA-avtalet 
undertecknas av samtliga parter. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 mars 2021 
 Plankarta med bestämmelser 
 Plankarta admingränser 
 Illustrationskarta 
 Planbeskrivning med genomförande 
 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 
 Granskningsutlåtande II 
 Miljökonsekvensbeskrivning 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 
detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Bostäder m.m. vid Landvettersjön i Mölnlycke. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att Härrydas kostnader såväl som intäkter listas och presenteras med anledning av 
projektet över närmaste 20 åren, samt att riskanalys med scenario tas fram och presenteras av 
förvaltningen. 

 
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 avgörande idag 
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. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 115  Dnr 2021KS186 

Initiativärende om stadsparken vid Massetjärn  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad medborgardialog 
runt frågan om utvecklingen av stadsparken vid Massetjärn i Mölnlycke. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ulla-Karin Johansson (S), Robert Lagholz (S) och Patrik Linde (S) har initierat ett ärende 
om stadsparken vid Massetjärn. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om stadsparken vid Massetjärn. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Per Vorberg (M), Håkan Eriksson (KD), David 
Dinsdale (L), Peter Arvidsson (SD), Martin Tengfjord (SP), Roland Jonsson (MP), Kersti 
Lagergren (M) och Ronny Sjöberg (C) att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en fördjupad medborgardialog runt frågan om utvecklingen av stadsparken vid 
Massetjärn i Mölnlycke. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Patrik Lindes förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 116  Dnr 2021KS35 

Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner att marken vid Massetjärn arrenderas ut till Aktivitetspark i 
Mölnlycke AB, i enlighet med avtal om anläggningsärende exklusive padeltennis. 
Kommunfullmäktige godkänner därmed avsteg från kommunens riktlinjer för arrenden, så att 
allmän platsmark kan arrenderas ut för ändamålet bangolf i det här enskilda fallet. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner att marken vid Massetjärn arrenderas 
ut till Aktivitetspark i Mölnlycke AB, i enlighet med avtal om anläggningsärende exklusive 
padeltennis, uppdrar kommunstyrelsen åt förvaltningen att upprätta nytt arrendeavtal rörande 
bangolf med Aktivitetspark Mölnlycke AB samt åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna avtalet. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att redovisa en jämförelse mellan förslagen från 
Aktivitetspark i Mölnlycke AB respektive Reine Lindqvist är genomfört och därmed avslutat. 
 

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. Förvaltningen har upprättat förslag till 
arrendeavtal för aktivitetsparken i Mölnlycke. Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 
2021 § 48 att godkänna arrendeavtalet och föreslog åt kommunfullmäktige att göra likaså. 
  
Kommunfullmäktige behandlade arrendeavtal för aktivitetspark i Mölnlycke den 22 februari 
2021 § 44 och beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen så att Reine Lindqvist 
ges möjlighet att presentera sitt förslag "Mölnlycke bangolf" innan kommunstyrelsen tar 
förnyad ställning till förslag till arrende. 
  
Reine Lindqvist har lämnat tre olika versioner av sitt förslag till förvaltningen vid olika 
tidpunkter Han presenterade sitt senaste förslag för kommunstyrelsen den 4 mars 2021. 
Därefter beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en jämförelse 
mellan de två förslagen, från Aktivitetspark i Mölnlycke AB respektive Reine Lindqvist. 
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Förvaltningen har gjort en jämförelse mellan förslagen. Arrendeavtalet som behandlats av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ligger oförändrat. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 23 mars 2021 
 Presentation ” Jämförelse av inkomna förslag för aktiviteter vid Massetjärn” 
 Presentation ”Mölnlycke bangolf” kommunstyrelsen 4 mars 2021, från Reine 

Lindqvist 
 Tjänsteskrivelse den 20 januari 2021 ” Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke” 
 Avtal om anläggningsarrende 
 Stadsbyggnadsstudie – Mölnlycke centrum, antagen av kommunfullmäktige den 30 

januari 2020 
 Riktlinjer för arrenden, antagen av kommunfullmäktige den 14 november 2019 
 Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2021 § 48, godkännande av arrendeavtal för 

aktivitetspark i Mölnlycke 
 Kommunfullmäktiges beslut den 22 februari 2021 § 44, godkännande av arrendeavtal 

för aktivitetspark i Mölnlycke 
 Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2021 § 84, behandling av återremitterat ärende: 

arrendeavtal för aktivitetspark i Mölnlycke 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Kersti Lagergren (M), Martin Tengfjord (SP), 
Ronny Sjöberg (C), Håkan Eriksson (KD) och David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner att marken vid Massetjärn arrenderas ut till 
Aktivitetspark i Mölnlycke AB, i enlighet med avtal om anläggningsärende exklusive 
padeltennis. Kommunfullmäktige godkänner därmed avsteg från kommunens riktlinjer för 
arrenden, så att allmän platsmark kan arrenderas ut för ändamålet bangolf i det här enskilda 
fallet. 
  
Vidare föreslår Per Vorberg (M) med instämmande av Kersti Lagergren (M), Martin 
Tengfjord (SP), Ronny Sjöberg (C), Håkan Eriksson (KD) och David Dinsdale (L) att 
kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta nytt arrendeavtal rörande bangolf med 
Aktivitetspark Mölnlycke AB samt åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef 
att underteckna avtalet, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner att marken vid 
Massetjärn arrenderas ut till Aktivitetspark i Mölnlycke AB, i enlighet med avtal om 
anläggningsärende exklusive padeltennis, samt att kommunstyrelsen beslutar att uppdraget 
om att redovisa en jämförelse mellan förslagen från Aktivitetspark i Mölnlycke AB respektive 
Reine Lindqvist är genomfört och därmed avslutat. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S) och Peter Arvidsson (SD) 
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att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att behandla stadsparken i sin 
helhet under medborgardialogen. 
  
Roland Jonsson (MP) instämmer i första hand i Patrik Lindes förslag och i andra hand föreslår 
Roland Jonsson att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:38-19:44. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han 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 och Roland Jonssons förslag mot varandra. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
  
Patrik Lindes förslag om återremiss och avgörande 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 3.    
  
Per Vorbergs och Roland Jonssons 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 Roland Jonssons förslag 
  
Med 8 ja-röster, 1 nej-röst och 4 avstår bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Sammanträdesdatum  
2021-03-31  

 

Voteringslista: § 116 
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 8 5 0 

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 1 4 
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§ 117  Dnr 2021KS45 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2020 och delger 
kommunfullmäktige rapporten. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) och Peter Arvidsson (SD) 
avstår från att delta i beslutet. 
  

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utarbetat en verksamhetsberättelse för 2020. 
  
Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av kommungemensamma prioriterade 
områden, ekonomiska resultat, uppföljning av grunduppdrag, verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning samt uppföljning av särskilt prioriterade politiska mål och 
inriktningar. Verksamhetsberättelsen utgör ett underlag i budgetarbetet inför kommande år. 
  
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med budget om 66,6 mnkr. Exklusive 
slutredovisningar av exploateringsprojekt och exploateringsbidrag är nämndens 
budgetavvikelse negativ om 1,9 mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 februari 2021 
 Verksamhetsberättelse 2020 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2020 
och delger kommunfullmäktige rapporten. 
 
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar verksamhetsberättelse 2020 
på punkt 1.6.4 så att det framgår hur man arbetat med frågan under 2020 hur t.ex. utsläppen i 
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kommunen ska minska så att man når 1,5 graders målet enligt Parisavtalet samt hur skall vi 
bli en fossilfri kommun. Under biologisk mångfald framgår inte hur kommunen har arbetat 
med frågan under 2020 att öka andelen skyddad natur samt stoppa minskningen av 
jordbruksmark. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Roland Jonssons 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. 
  
Roland Jonssons förslag om återremiss och avgörande 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, 1 nej-röst och 4 avstår beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 5.    
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 117 
Ärende: Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020,  2021KS45 
 
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 1 4 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-03-31 § 117 

 
Skriftlig reservation 
 
Ärende 14 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 
Jag reserverar mig mot att förslaget att verksamhetsberättelsen antogs och att 
min återremiss avslogs. I återremissen påpekade jag att i verksamhetsberättelse 
2020 på punkt 1.6.4 så framgår det inte hur man arbetat med frågan under 2020 
hur tex utsläppen i kommunen ska minska så att man når 1,5 graders målet enligt 
Parisavtalet samt hur skall vi bli en fossilfri kommun. Under biologisk mångfald 
framgår inte hur kommunen har arbetat med frågan under 2020 att öka andelen 
skyddad natur samt stoppa minskningen av jordbruksmark.  
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda
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§ 118  Dnr 2021KS165 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner prognosen och beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 136,7 mnkr för 2021 och med 
ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 100,5 mnkr. 
Kommunstyrelsen avviker positivt med drygt 1 mnkr och Välfärdsnämnden med drygt 12,4. 
Finansförvaltningens avvikelse är positiv om 87 mnkr. 
  
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. 
Prognosen innebär att båda de finansiella målen uppfylls, både för 2021 och sett över en 
rullande fyraårsperiod.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 292 mnkr. Det innebär att sektorernas prognos 
ligger inom ramen för godkända nivåer. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 mars 2021 
 Månadsprognos per februari 2021 KS 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 119  Dnr 2019KS656 

Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 
2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har genomfört uppföljning och åtgärder utifrån planen för intern kontroll, 
antagen av kommunstyrelsen den 21 november 2019, § 343. 
  
Uppföljningen har lett till att brister kunnat upptäckas inom flera områden, vilket medför att 
åtgärder genomförs för att åtgärda riskerna. Sammantaget bedömer förvaltningen att 
kommunstyrelsens arbete med intern kontroll har genomförts på ett fullgott sätt i enlighet med 
planen för 2020. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 mars 2021 
 Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020 

 

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

Samråd för Översiktsplan 2040 med miljökonsekvensbeskrivning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att arbeta in synpunkter från 
politiken i Översiktsplan 2040 med miljökonsekvensbeskrivning innan det ställs ut för samråd. 
  
Kommunstyrelsen noterar att en politisk arbetsgrupp ska tillsättas. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med budget/plan 2018–2022, som antogs av kommunfullmäktige den 13 november 
2017 § 193, har förvaltningen fått i uppdrag att förbereda för en uppstart kring arbete med ny 
översiktsplan i början av 2019. Som ett första steg i arbetet med den faktiska översiktsplanen 
togs en utvecklingsinriktning fram som godkändes av kommunfullmäktige den 15 oktober 
2020 §185.  
  
En samrådshandling för översiktsplanen med utgångspunkt i utvecklingsinriktningen har 
tagits fram. Utvecklingsinriktningen har konkretiserats och kompletterats med 
planeringsprinciper som vägvisare för utvecklingen samt plankarta som anger mark- och 
vattenanvändningen för år 2040. Dessa delar är grunden i utvecklingen. 
  
En översiktsplan antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram parallellt med översiktsplanearbetet. 
  
Samrådet för översiktsplanen planeras pågå under 2 månader, från april till juni 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 februari 2021  
 Översiktsplan 2040 Härryda kommun - Samrådshandling 
 Miljökonsekvensbeskrivning - Samrådshandling 
 Mark- och vattenanvändningskartan  
 Uppdrag att förbereda för en uppstart kring arbete med ny översiktsplan i början av 

2019, utdrag ur budget 2018 antagen av kommunfullmäktige 13 november 2017 § 193  
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), 
Håkan Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP), David Dinsdale (L), Mikael Johannison (M) 
och Ronny Sjöberg (C) att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
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arbeta in synpunkter från politiken i Översiktsplan 2040 med miljökonsekvensbeskrivning 
innan det ställs ut för samråd, samt att kommunstyrelsen noterar att en politisk arbetsgrupp 
ska tillsättas. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
där felaktigheter rättas, teckenförklaring görs tydligare och att politiker får tillgång till 
materialet såsom det kommer presenteras digitalt under samråd till allmänheten. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår vidare att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen för att synpunkter från företrädare för samtliga politiska partier representerade i 
Härryda kommuns fullmäktige är representerade och får lämna synpunkter inför samråd. 
     

Beslutsgång   
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag om återremiss. Ordföranden redovisar att han 
kommer att ställa de tre förslagen om återremiss mot avslag var för sig. 
  
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 1:a 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 6.    
  
Peter Arvidssons 2:a 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  
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Med 12 ja-röster och 1 nej-röst avslår kommunstyrelsen Peter Arvidssons förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 7.    
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 120 
Ärende: Samråd för Översiktsplan 2040 med miljökonsekvensbeskrivning,  2017KS1014 
 
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 12 1 0 

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 12 1 0 
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§ 121  Dnr 2021KS162 

Samråd för Naturvårdsplan, Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att arbeta in synpunkter från 
politiken i Naturvårdsplan innan det ställs ut för samråd. 
  
Kommunstyrelsen noterar att en politisk arbetsgrupp ska tillsättas. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med översiktsplanen antog kommunfullmäktige den 18 juni 2012 § 95 
Naturvårdsplanen för Härryda kommun. Naturvårdsplanens huvudsyfte är att lyfta fram 
naturvårdens intressen i den kommunala planeringen. En kommunal naturvårdsplan är ett 
verktyg för fysisk planering. 
  
Naturvårdsplanen ska utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för fysisk planering, både i 
översiktsplanering, detaljplaneläggning samt i andra beslut och ärenden. Den ska även utgöra 
ett aktuellt kunskapsunderlag för bedömning av åtgärder, skydd och skötsel och redovisa mål 
och riktlinjer för skydd av naturvärdena. Syftet är även att vara underlag för prioriteringar och 
naturvårdsarbete och att bidra till ökad kunskapsnivå om naturvärden. 
  
Arbetet med att revidera naturvårdsplanen har bedrivits parallellt med översiktsplanen under 
2019–2021. Samråd för naturvårdsplanen planeras pågå under perioden april–juni 2021.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 mars 2021 
 Naturvårdsplan för Härryda kommun. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att arbeta in synpunkter från politiken i 
Naturvårdsplan innan det ställs ut för samråd, samt att kommunstyrelsen noterar att en politisk 
arbetsgrupp ska tillsättas. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att synpunkter från företrädare för samtliga politiska partier representerade i Härryda 
kommuns fullmäktige är representerade och får lämna synpunkter inför samråd. 
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Beslutsgång   
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag om återremiss. Ordföranden redovisar att han 
kommer att ställa de två förslagen om återremiss mot avslag var för sig. 
  
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.   
 

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

Trafikstrategi del 1 – Inriktning och fokusområden  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att arbeta in synpunkter från 
politiken i Trafikstrategi del 1 - Inriktning och fokusområden.  
  
Kommunstyrelsen noterar att en politisk arbetsgrupp ska tillsättas. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I budget/plan 2018–2022, som antogs av kommunfullmäktige den 13 november 2017 § 193, 
har förvaltningen fått i uppdrag att förbereda för en uppstart kring arbete med ny 
översiktsplan i början av 2019. Inom ramarna för arbetet med ny översiktsplan pågår arbetet 
med en trafikstrategi för Härryda kommun. Trafikstrategi del 1 – Inriktningar och 
fokusområden syftar till att ta ett helhetsgrepp om trafik- och mobilitetsfrågorna och peka ut 
riktningen för den kommunala verksamheten. 
  
Övergripande inriktningar för planering av Härryda kommuns framtida transportsystem har 
formulerats med utgångspunkt i kommunens vision och målsättningar. De tre inriktningarna 
är: 

1. Möjliggöra för Härryda kommun att växa 
2. Bidra till attraktiva livsmiljöer 
3. Ta riktning mot en hållbar och innovativ mobilitet 

  
För respektive inriktning finns sedan ett antal fokusområden vilka ytterligare tydliggör 
planeringen av transportsystemet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 februari 2021 
 Trafikstrategi del 1 – Inriktning och fokusområden. 
 Behov och brister i Härryda kommuns trafiksystem idag och i framtiden – 

Underlagsrapport till Trafikstrategi för Härryda kommun. 
 Uppdrag om att förbereda för en uppstart kring arbete med ny översiktsplan i början 

av 2019, utdrag ur budget 2018 antagen av kommunfullmäktige den 13 november 
2017 § 193 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att arbeta in synpunkter från politiken i 
Trafikstrategi del 1, samt att kommunstyrelsen noterar att en politisk arbetsgrupp ska 
tillsättas. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 123  Dnr 2021KS148 

Begäran om startbesked investeringsprojekt för trafikmiljöåtgärder  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för del av investeringsprojektet trafikmiljöåtgärder 
med 4 000 000 kronor för 2021 exklusive åtgärd 7, 11 och 25. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om startbesked för investeringsprojekt under 2021, den 7 januari 2021 
§ 13, beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investering för trafikmiljöåtgärder pekades ut 
som ett sådant projekt. 
  
I investeringsbudget 2021 finns det 4 000 tkr avsatta för trafikmiljöåtgärder. I det nu aktuella 
ärendet föreslås att 4 000 tkr ianspråktas för att genomföra trafikmiljöåtgärder. 3 200 tkr för 
specificerade trafikmiljöåtgärder och 800 tkr för ospecificerade åtgärder. De nu föreslagna 
åtgärderna och de ospecificerade åtgärderna är en del i arbetet med att säkerställa att allmän 
platsmark har en god utformning utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och 
trygghet. Den ospecificerade potten bedöms vara nödvändig för att kunna vidta åtgärder 
snabbt utifrån uppkomna behov och utföra arbeten tids- och kostnadseffektivt sätt. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 februari 2021 
 Trafikmiljöåtgärder 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Johannison (M) föreslår med instämmande av Per Vorberg (M), Martin Tengfjord 
(SP), Håkan Eriksson (KD) och Kersti Lagergren (M) att kommunstyrelsen beviljar 
startbesked för del av investeringsprojektet trafikmiljöåtgärder med 4 000 000 kronor för 
2021 exklusive åtgärd 7, 11 och 25. 
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Robert Langholz (S) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Roland Jonsson (MP) 
och Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen beviljar startbesked för del av 
investeringsprojektet trafikmiljöåtgärder med 4 000 000 kronor för 2021. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:21-20:37. 
  

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

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-31  

 

Voteringslista: § 123 
Ärende: Begäran om startbesked investeringsprojekt för trafikmiljöåtgärder,  2021KS148 
 
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 8 5 0 
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Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-03-31 § 123 

 
Skriftlig reservation 
 
Ärende 20 Trafikmiljöåtgärder 
Jag reserverar mig mot beslutet att inte godkänna alla föreslagna 
trafikmiljöåtgärder. När det gäller åtgärder som höjer trafiksäkerheten så anser 
jag att förvaltningen har den kunskap om vilka konkreta åtgärder som behöver 
genomföras utan att politiken lägger sig i. 
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda
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§ 124  Dnr 2021KS234 

Begäran om startbesked för investeringar i byggnaden "Lillstugan" 
inom Råda Säteri för att möjliggöra uthyrning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringar i byggnaden ”Lillstugan” inom Råda 
Säteri med 160 tkr för att möjliggöra uthyrning av lokalen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen behandlade den 19 november 2020, § 435, ett ärende om utökad 
investeringsram för Råda Säteri i syfte att möjliggöra restaurangverksamhet i 
mangårdsbyggnaden. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen 
för en total genomlysning av helheten av Råda Säteri, innan nya investeringar görs. Arbetet 
med uppdraget pågår och kommer att redovisas till kommunstyrelsen under hösten 2021.  
  
Företaget ”Crepe et Ciel” har under en tid drivit verksamhet med servering av crepes på Råda 
Säteri. Verksamheten har skett på prov under sommaren 2020 samt några helger under vinter 
och vår 2020-2021. Verksamheten har utgått från den s k ”Lillstugan” på området men 
serveringen har skett utomhus och i det närbelägna växthuset. Verksamheten har varit 
uppskattad och fungerat väl varför företaget nu önskar en mer långsiktig lösning med ett 
hyresavtal över en längre tidsperiod.  
  
En förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas mer långsiktigt i lokalen är att viss 
upprustning sker. Dessa hyresgästanpassningar är av sådan art att det innebär investeringar i 
lokalen.  
  
I den fastställda investeringsbudgeten för 2021 finns ett sammantaget utrymme för 
investeringar inom Råda Säteri om 4,8 mnkr. Innan dessa kan ianspråktas ska 
kommunstyrelsen bevilja startbesked.  
  
Förvaltningen bedömer att de nu aktuella åtgärderna i ”Lillstugan” inom Råda Säteri är en 
förutsättning för att creperiet ska kunna fortsätta sin verksamhet på området. Åtgärderna är 
begränsade till sin omfattning, men ger stor nytta för området och dess attraktionskraft på 
längre sikt. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 mars 2021  
 Karta över området Råda Säteri  
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen beviljar 
startbesked för investeringar i byggnaden ”Lillstugan” inom Råda Säteri med 160 tkr för att 
möjliggöra uthyrning av lokalen.    
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 125  Dnr 2020KS806 

Yttrande till länsstyrelsen över förslag till vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter för Rådasjön och Norra Långvattnet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande till länsstyrelsen över förslag till vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter för Rådasjön och Norra Långvattnet från sektorn för 
samhällsbyggnad som sitt eget yttrande till länsstyrelsen. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Mölndals stad har ansökt om att länsstyrelsen ska fastställa vattenskyddsområde med 
tillhörande vattenskyddsföreskrifter för Rådasjön och Norra Långvattnets vattentäkter. Syftet 
med framtagandet av skyddsområde och skyddsföreskrifter är att säkerställa en god 
råvattenkvalitet i Rådasjön och Norra Långvattnet i ett långsiktigt perspektiv. Genom att 
inrätta ett skyddsområde vill Mölndals stad minimera riskkällor och verka för en säkrare 
dricksvattenförsörjning. Rådasjöns vattenskyddsområde innefattar Rådasjöns vattentäkt, 
Mölndals huvudvattentäkt, samt Norra Långvattnet, som utgör reserv för Rådasjön och är 
kopplad till samma vattenverk. 
  
Överlag är förvaltningen positiv till att en dricksvattentäkt skyddas eftersom rent dricksvatten 
är en hörnsten i ett hållbart samhälle. Förvaltningen vill dock lyfta fram vikten av att 
riktlinjerna är relevanta samt att föreskrifterna för vattenskyddsområdet kan komma att få 
stora konsekvenser för Härryda kommuns markanvändning och befolkningsutveckling. Det är 
en stor brist att en risk- och konsekvensbeskrivning ännu inte är gjord. Härryda kommun har 
påtalat detta vid flera tillfällen under processen. 
  
Mölndals stad har endast ett allmänt intresse att bevaka vattentäkterna i Härryda kommun, 
medan Härryda kommun ska försöka göra en samlad bedömning mellan allmänna och 
enskilda intressen vid exploatering av ny mark. Förvaltningen anser att det finns en risk att 
restriktionerna kommer fördröja eller förhindra Härryda kommuns rätt att använda och 
detaljplanelägga kommunens mark samt begränsa Härryda kommuns möjligheter att utveckla 
kommunens markreserv. Förvaltningens uppfattning är även att Härryda kommuns 
anläggningskostnader kommer att öka med striktare vattenskyddsföreskrifter vilket kommer 
leda till ökade kostnader för nybyggnation, ombyggnation och drift och underhåll för 
kommunen.  
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Förvaltningen har skrivit fram ett förslag till yttrande angående länsstyrelsens förslag till 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Rådasjön och Norra Långvattnet 
förslag på förändringar. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 mars 2021 
 Yttrande till länsstyrelsen över förslag till vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter för Rådasjön och Norra Långvattnet, 22 februari 2021 
 Förslag till vattenskyddsområde för Rådasjön och Norra Långvattnet 
 Länsstyrelsens remiss om vattenskyddsområde 
 Miljö- och bygglovsnämnden beslut 9 mars 2021 § 33 
 Kommunstyrelsens beslut 31 maj 2018 § 245 
 Härryda kommuns yttrande över förslag till vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter för Rådasjön och Norra Långvattnet 2018 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 126  Dnr 2020KS716 

Yttrande till länsstyrelsen, vattenmyndighet för västerhavet, 
gällande samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram, 
miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot 
vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande i form av svar på webbenkät gällande vattenmyndigheternas 
samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram miljökvalitetsnormer och en 
delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027 
som sitt eget yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vattenmyndigheten 
Västerhavet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är vattenmyndighet i Västerhavets 
vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, 
miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför 
vattenarbetet 2021–2027.   
  
Länsstyrelsen sände den 31 oktober 2020 över dessa förslag för samråd till Härryda 
kommun. Fram till den 30 april kan Härryda kommun lämna synpunkter på förslaget. I 
samrådsmaterialet ingår förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer, förslag 
till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt, förslag till delförvaltningsplan med 
åtgärder mot vattenbrist och torka för Västerhavets vattendistrikt samt en 
miljökonsekvensbeskrivning.   
  
Förvaltningen har sett över samrådshandlingarna och har överlag inga synpunkter att framföra 
på materialet mer än samrådshandlingarnas administrativa utförande. Förvaltningen har även 
samrått med Härryda Vatten och Avfall AB gällande de delar som berör bolagets verksamhet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 februari 2020 
 Yttrande i form av svar på webbenkät med frågor som berör Västerhavets 

vattendistrikt 
 Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt  
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 

55 / 78



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 130  Dnr 2021KS117 

Samrådsunderlag inför budget 2022 avseende Göteborgsregionen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på översänt samrådsunderlag och 
förslag till avgift. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse översänder samrådsunderlag till 
medlemskommunerna med hemställan om synpunkter. Kommunen ska svara senast 8 april. 
  
Medlemskommunerna ges möjlighet att lämna synpunkter på rambudget 2022, inkl 
medlemsavgift, strategisk inriktning för 2020-2023 samt plan- och detaljbudget för 2021. 
Inför 2022 har medlemsavgiften reducerats med ca 4 procent och konsekvenser av detta 
beskrivs i tjänsteskrivelsen samt i protokollsunderlag §221. Avgiftssänkningen innebär att 
avgiften för 2022 blir ca 96 tkr lägre än 2021 års avgift.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 februari 2021 
 Protokollsutdrag §237 Förslag till samrådsunderlag GR budget 2022 
 Protokollsutdrag §221 Förslag till reducering av årsavgiften 2022 
 Rambudget GR 2022 
 Strategisk inriktning för GR 2020-2023 
 Plan och detaljbudget GR 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 131  Dnr 2020KS659 

Redovisning av uppdrag om föreningslivets lokalbehov och 
kommunens lokalkapacitet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2020 § 417 att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra en redovisning av kommunens samlade kapacitet och beläggningsgrad och idrotts- och 
föreningslivets behov och önskemål av ytor, hallar och lokaler, samt kommunens kostnader 
och intäkter förenat med ägandet och in- och uthyrning av dessa. 
  
Inom kommunen finns det i dagsläget nästan 130 olika föreningslokaler och anläggningar. 
Beläggningsgraden på de kommunala anläggningarna ser olika ut. Ishallen är den 
idrottsanläggningen med högst beläggningsgrad. Föreningar i kommunen har framfört 
önskemål om tillgång till fler isytor, fler idrottshallar, fotbollsplaner i olika format, 
uppgradering av befintliga skidspår samt lokaler anpassade för olika kampsporter. 
  
Kostnaderna och intäkterna för kommunala föreningslokaler och anläggningar varierar allt 
efter anläggningstyp. Kommunen stödjer föreningslivet genom en hög grad av subvention.  
  
Utifrån beläggningsgraden och den generella efterfrågan bedömer förvaltningen att en ny 
ishall med flera isytor är önskvärd. Ser man till de framtida behoven för andra typer av 
anläggningar anser förvaltningen att det ur ett hållbarhetsperspektiv är lämpligast med 
multianläggningar som rymmer flera verksamheter. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 mars 2021 
 Bilaga 1. Lokaler och anläggningar inom kultur och fritid 
 Bilaga 2. Beläggningsgrad kommunala anläggningar 
 Bilaga 3. Enkät – sammanställning 
 Bilaga 4. Protokollsutdrag - §417 Ks, Uppdrag om redovisning av föreningslivets 

lokalbehov och kommunens lokalkapacitet 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 132  Dnr 2021KS121 

Inriktning för att ersätta Landvetter Ishall  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att arbeta med inriktning enligt alternativ 3: Ishall 
med två isrinkar samt en idrottshall, i det fortsatta arbetet med att ersätta Landvetter Ishall. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 53 att bevilja startbesked för att genomföra 
en utredning för ny ishall eftersom förvaltningen bedömt att nuvarande ishall i Landvetter nått 
sin tekniska livslängd och att ytterligare renoveringar inte är kostnadseffektivt. 
  
Fastighetsfunktionen har genomfört en utredning utifrån beviljat startbesked och tagit fram tre 
alternativa förslag på ersättningslokal för nuvarande ishall. De tre alternativen har en 
geografisk placering väster om Härrydaskolan. 
  
Förvaltningen bedömer att de tre alternativen är möjliga att genomföra för att ersätta 
nuvarande ishall. Förvaltningen bedömer även att alternativ ett inte tar hänsyn till 
föreningarnas behov av ytterligare omklädningsrum och rinkar. 
  
Om beslut gällande ersättning av ishallen i Landvetter fastställs under våren 2021 kan en ny 
ishall, enligt en preliminär tidplan, vara färdigställd till årsskiftet 2025-2026. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 mars 2021 
 Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2020, § 53 
 Planskiss över utredd geografisk placering av hallar 
 Skiss alternativ 1: Ishall med en isrink 
 Skiss alternativ 2: Ishall med två isrinkar 
 Skiss alternativ 3: Ishall med två isrinkar samt en idrottshall 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), David Dinsdale (L), Kersti 
Lagergren (M), Håkan Eriksson (KD), Mikael Johannison (M), Martin Tengfjord (SP), Ulla-
Karin Johansson (S) och Ronny Sjöberg (C) att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att 
arbeta med inriktning enligt alternativ 3: Ishall med två isrinkar samt en idrottshall, i det 
fortsatta arbetet med att ersätta Landvetter Ishall. 
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Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 133  Dnr 2021KS143 

Plan för att öka kommunens beredskapsförmåga  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Plan för att öka kommunens beredskapsförmåga. 
  
Kommunstyrelsen finansierar utgiften inom ramen för investeringsbudgeten. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett av de särskilt prioriterade mål som angavs i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-
2023 var att ta fram en plan för att öka kommunens beredskapsförmåga. Utifrån detta uppdrag 
har säkerhetsfunktionen arbetat fram en sådan plan. En viktig utgångspunkt när det gäller att 
öka kommunens beredskapsförmåga är att åtgärda de brister som identifierats i risk- och 
sårbarhetsanalysen. Analysen behandlades i kommunstyrelsen den 25 september 2019 § 255. 
  
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen var att identifiera brister i förmågan att bedriva 
samhällsviktig verksamhet vid olika typer av samhällsstörningar som exempelvis 
strömavbrott, störningar i leverans av dricksvatten, olika väderrelaterade händelser med mera. 
Även kraven på att samhällsviktig verksamhet ska fungera vid höjd beredskap och krig 
beaktades och där störningarna kan vara betydligt mer omfattande och långvariga samt 
påverka stora delar av Sverige samtidigt. 
  
Enligt föreslagen ”Plan för att öka kommunens beredskapsförmåga” åtgärdas följande brister: 

 Trygghetspunkter för kommunens invånare 
 Reservkraftverk 
 Trycksatt nödvatten 
 Reservsystem för kommunikation via radio 

  
Samtliga åtgärder syftar till att göra kommunens samhällsviktiga verksamhet mindre känslig 
för olika former att störningar såväl i fredstid som vid höjd beredskap och krig. 
  
Investeringskostnaderna för genomförandet uppskattas till 10 mnkr över en treårsperiod. 
Driftskostnaden uppgår till knappt 1 mnkr/år. Dessa investerings- och driftkostnader ryms inte 
inom nuvarande budget. Möjligheten att delfinansiera satsningarna genom statsbidrag 
kommer att undersökas och ansökningar kommer att göras men i vilken utsträckning de 
kommer att beviljas är i nuläget oklart.  
  
Förvaltningens bedömning är att föreslagna åtgärder i hög utsträckning hanterar de brister 
som identifierades i risk- och sårbarhetsanalysen. Inom ramen för uppbyggnaden av det civila 
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försvaret kan fler förslag på åtgärder tillkomma för att ytterligare stärka samhällsviktiga 
verksamheter förmåga att klara olika typer av samhällsstörningar i såväl fred som krig.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 mars 2021 
 Plan för att öka kommunens beredskapsförmåga 
 Kommunstyrelsens beslut den 25 september 2019, §255 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 134  Dnr 2020KS242 

Yttrande över revisorernas granskning av inköp och upphandling  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens yttrande och godkänner de åtgärder som 
förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har gett Ernst & Young i uppdrag att granska inköp och upphandling med 
syftet att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig leverantörs- och 
avtalsuppföljning samt att inköp genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling 
och gällande policy. Därtill har granskningen syftat till att bedöma huruvida kommunstyrelsen 
säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll i arbetet med direktupphandlingar. 
  
Rapporten visar kommunstyrelsen inte säkerställt en ändamålsenlig leverantörs- och 
avtalsuppföljning. Vidare pekar den på att styrelsen inte säkerställt att inköp genomförs i 
enlighet med LOU och gällande policy, eller säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll i 
arbetet med direktupphandlingar.  
  
Förvaltningen delar i viss mån revisionens bedömning och lämnar förslag till åtgärder i 
yttrande över kommunrevisionens rapport. 
  
Det framgår av rapporten att det finns rutiner och arbetssätt inom de punkter som nämns men 
att det varierar inom organisation i vilken grad och på vilket sätt man arbetar med frågorna. 
Förvaltningen har därför för avsikt att utveckla och implementera ett likvärdigt arbetssätt i 
hela organisationen utifrån rutiner och arbetssätt som redan finns.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, 8 mars 2021 
 Yttrande över revisorernas granskning av inköp och upphandling, 8 mars 2021 
 Granskning av inköp och upphandling, 19 mars 2020 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 135  Dnr 2020KS521 

Svar på medborgarförslag om plockning av parkslide  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige remitterade den 15 oktober 2020 § 197 medborgarförslaget “Plockning 
av parkslide” till kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärandet. I 
förslaget beskrivs att parkslide är en invasiv art som förekommer på ett flertal platser i 
kommunen. I medborgarförslaget föreslås det att Härryda kommun ska organisera 
plockningsinsatser av parkslide tillsammans med frivilliga invånare, företag, skolor och 
föreningar. Bland annat föreslås att kommunen tillhandahåller utrustning och kartor över vart 
det finns parkslide i kommunen. 
  
Trafikverksamheten, som är den verksamhet som ansvarar för kommunens grönytor är väl 
medveten om att parkslide förekommer på ett flertal platser i kommunen. För att bekämpa 
spridning av parkslide utför kommunen flera typer av insatser, bland annat plockning och 
besprutning. 
  
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att det är viktigt att parksliden bekämpas. För 
att organisera plockningsinsatser likt de som beskrivs i medborgarförslaget bedömer dock 
förvaltningen att det krävs en organisation eller förening som ansvarar för att styra upp 
plockandet och bortforslingen av parkslide. Om en organisation eller förening erbjuder en 
sådan tjänst och det finns ekonomiskt utrymme i budgeten kan kommunen sponsra med 
ekonomiska medel och verktyg så som sekatörer och sopsäckar. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 mars 2021 
 Medborgarförslag om plockning av parkslide 
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§ 136  Dnr 2020KS628 

Svar på medborgarförslag om båtplats i Rådasjön  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 221 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag angående båtplats i Rådasjön. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 
Förslaget handlar om att skapa båtplatser i kommunal regi i Rådasjön eller Massetjärn. Utöver 
syftet med båtplatser förmodas det minska nedskräpning av kvarlämnade båtar längs 
stränderna eftersom båtägare antas hellre hyra en båtplats än att använda annans mark för sin 
båt. 
 
Inom ramen för ideella sektorn finns exempel på minst två föreningar som i sin primära idé 
eller inom ramen för annan verksamhet hyr ut båtplatser. Båda föreningarna har avtal med 
markägaren; Härryda kommun. I den mån båtplats inte går att uppbringa bör det prövas av 
privatpersoner att starta upp en förening efter samma modell och kommunicera önskemålet 
om markavtal med exempelvis Härryda kommun. Förvaltningen bedömer följaktligen att detta 
i första hand är en fråga för den ideella sektorn och att det inte finns behov av att skapa 
båtplatser i kommunal regi i enlighet med medborgarförslaget. 
 
Under beredning av svar på det aktuella medborgarförslaget har samråd skett med Landvetter 
båtförening, Råda sportfiskeklubb och sektorerna för samhällsbyggnad samt teknik och 
förvaltningsstöd. Förvaltningens slutsats är att hänvisa frågan till den ideella sektorn. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 12 mars 2021 
 Medborgarförslag om båtplats i Rådasjön  
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§ 137  Dnr 2021KS84 

Redovisning av medborgarförslag 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över kommunstyrelsens beslut gällande 22 
medborgarförslag som alla är under beredning.  
  
Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt beslut i 
ärendet.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 mars 2021 
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§ 138  Dnr 2021KS150 

Verksamhetsberättelse för Nämnden för överförmyndare i 
samverkan 2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar verksamhetsberättelsen för Nämnden för överförmyndare i 
samverkan 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarverksamheten bedrivs i samverkan med Mölndal, Partille och Kungsbacka 
kommuner sedan 1 oktober 2015. En gemensam nämnd instiftades 1 januari 2019. 
  
Överförmyndare i samverkan har lämnat en rapport över verksamheten för år 2020, som 
nämnden för överförmyndare i samverkan har godkänt. Verksamhetsberättelsen delges 
kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktplikten. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 mars 2021 
 Verksamhetsberättelse 2020 
 Protokollsutdrag § 7 2021-02-11 Nämnden för överförmyndare i samverkan 
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§ 139  Dnr 2021KS132 

Verksamhetsrapport alkohol- och tobakssamverkan 2020 och 
tillsynsplan 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar verksamhetsrapport om alkohol- och tobakssamverkan 2020 och 
tillsynsplan 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 9 att ingå avtal med Göteborgs Stad om 
samverkan avseende verksamheterna tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och 
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
  
Tillståndsenheten i Göteborgs Stad har avlämnat rapport över verksamheten för år 2020 samt 
en tillsynsplan för år 2021, vilka här delges. Förvaltningens bedömning är att verksamheten i 
allt väsentligt fungerat enligt avtalet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 februari 2021 
 Rapport om tillstånd, anmälan och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter samt tobakslag (1993:581) för 2020 
 Tillsynsplan Härryda kommun 2021 
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§ 140  Dnr 2020KS713 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av yttrande 
över granskningsrapport avseende styrning, uppföljning och 
kontroll för ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 
för diarieföring  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut gällande yttrande över granskningsrapport 
avseende styrning, uppföljning och kontroll för ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-
verksamhet för diarieföring.  
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC genomfört en 
granskning, där den samlade bedömningen är att välfärdsnämnden säkerställer en rättssäker 
verksamhet men att välfärdsnämnden inte helt säkerställer styrning, uppföljning och kontroll 
av verksamhet och ekonomi av individ- och familjeomsorgen. 
Utifrån granskningen ger revisorerna fem rekommendationer till välfärdsnämnden. 
Förvaltningen kommenterar revisorernas rekommendationer i yttrande över revisorernas 
granskning. 
 
Välfärdsnämnden noterade förvaltningens yttrande och godkänner de åtgärder som 
förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut den 3 mars 2021 § 63 
 Yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och kontroll av 

ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 3 februari 2021 
 Granskning avseende styrning, uppföljning och kontroll av ändamålsenlig, effektiv 

och rättssäker IFO-verksamhet 2 november 2020 
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§ 141  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, 27 januari 2021, för Björröd 1:13. 
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§ 142  Dnr 2021KS10 

Inkomna skrivelser 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar följande inkomna skrivelser: 

 Namninsamling för återinförande av friskvårdsbidraget. 
 Fråga om övertagande av enskilda vägar. 
 Namninsamling mot planer på att arrendera ut marken vid Massetjärn till padeltennis. 

 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn av Strategi för övertagande av 
enskilda vägar inom tätorter, antagen av kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen noterar följande inkomna skrivelser: 

 Namninsamling för återinförande av friskvårdsbidraget. 
 Fråga om övertagande av enskilda vägar. 
 Namninsamling mot planer på att arrendera ut marken vid Massetjärn till padeltennis. 

  
Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn 
av Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, antagen av kommunfullmäktige 
den 30 januari 2012 § 3. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
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§ 143  Dnr 2021KS9 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Förtydligande av riksintresseanspråk för Ny järnväg Göteborg - Borås. 
 Rapport, slutredovisning av uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg. 
 Presentation, regeringsuppdrag nya stambanor slutredovisning. 
 Miljö- och bygglovsnämndens plan för intern kontroll 2021. 
 Från förvaltningsrätten i Göteborg, Mål 1893-21, Beslut i fråga om inhibition 2021-

03-08. 
 Från förvaltningsrätten i Göteborg, Mål 637-21 Slutligt beslut 2021-03-18. 
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§ 144  Dnr 2021KS8 

Delgivning av protokoll från råd 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Protokoll från pensionärsrådet 2021-02-11. 
 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2021-02-16. 
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§ 145  Dnr 2021KS213 

Statistiska uppgifter per december 2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges statistiska uppgifter per december 2020. 
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§ 146  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 17 mars 2021, föreligger. 
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§ 147  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 22 mars 2021, föreligger. 
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§ 148  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 18 mars 2021, föreligger. 
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§ 149  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 mars 2021, föreligger. 
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