
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-19:59, 20:11-20:54 

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) (kl. 16:00-18:05) §§153-155 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Tony Wahl (C) §§156-168, §§170-185 ersätter Ronny Sjöberg (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Tony Wahl (C) §§153-155 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Kristin Arplöw (S) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 

Övriga närvarande 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) §§153-155 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
§§153-155
Anders Pettersson (personalchef) §§153-155
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§153-155 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Fredrik Wejrot (verksamhetschef trafik) §154 
Therese Axenborg (tf verksamhetschef plan och bygglov) §155 
Karl Falck (tf mark och exploateringschef) §§154-155 
Hanna Henningsson (planeringsledare trafik) §154 
Irmana Cukur (administrativ chef samhällsbyggnad) §§154-155 
Tayman Mashid (enhetschef projektledning trafik) §155 
Jan Johansson (Trafikverket) §154 
Sara Distner (Trafikverket) §154 
Johan Svensson (Ramböll Sverige AB) §154 
 
Utses att justera 
Robert Langholz 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-05-06 15:45 

 

Protokollet omfattar §§153-168, §§170-185 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Matilda Johansson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Per Vorberg  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Robert Langholz  
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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 

2021-04-29 

2021-05-07 Datum då anslag 2021-05-31 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 153 Fastställande av föredragningslistan 
§ 154 Information från Trafikverket om samråd 3 för ny järnväg Göteborg-Borås 
§ 155 Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt (projektportföljen) 
§ 156 Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
§ 157 Återremitterat ärende: Förslag på ny energi- och klimatplan 
§ 158 Svar på motion om resursfördelning i kommunens skolor 
§ 159 Svar på motion om att utreda en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet Björröd och 

bostadsområdet Skällsjöås 
§ 160 Svar på motion om Håll Sverige Rent-dagen 
§ 161 Svar på motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun 
§ 162 Svar på motion om hedersomnämnande hållbarhet 
§ 163 Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Benarebyvägen 
§ 164 Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Härkeshultsvägen 
§ 165 Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Backavägen 
§ 166 Kommunens medverkan i ny programperiod för Leader – lokalt lett utveckling 2023-2027 
§ 167 Förtydligande till uppdrag om fördjupad medborgardialog runt frågan om utveckling av 

stadsparken vid Massetjärn i Mölnlycke 
§ 168 Tillsättande av arbetsgrupp för politiskt inspel på samrådshandlingar för översiktsplan och 

parkeringsstrategi 
§ 170 Svar på medborgarförslag om att binda ihop Härrydas tätorter med vettiga cykelbanor/-vägar 
§ 171 Svar på medborgarförslag om att förbjuda biltrafik på delar av Fagerhultsvägen 
§ 172 Svar på medborgarförslag om källsortering hemma 
§ 173 Initiativärende om att utveckla kommunens klimatarbete genom att delta i WWF:s One Planet 

City Challenge 
§ 174 Dokumenthanteringsplan säkerhetsfunktionen, sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
§ 175 Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen 
§ 176 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om verksamhetsberättelse 2020 
§ 177 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021 
§ 178 Delgivning av protokoll från råd 2021 
§ 179 Delgivningar 2021 
§ 180 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 181 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 
§ 182 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 
§ 183 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 
§ 184 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2021 
§ 185 Begäran om startbesked Bro över RV 40 Konstruktionsvägen 
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§ 153 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändring: 

 Initiativärende om att utveckla kommunens klimatarbete genom att delta i WWF:s 
One Planet City Challenge OPCC 2021-2022, tas upp som ärende 21. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 154 

Information från Trafikverket om samråd 3 för ny järnväg Göteborg-
Borås 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Johansson och Sara Distner från Trafikverket, samt Johan Svensson från Ramböll 
informerar om status för lokaliseringsutredningen, samråd 3 och fortsatt arbete för ny 
järnväg Göteborg-Borås. 
  
Kommunstyrelsen kommer att lämna synpunkter under samrådsperioden som pågår till 11 
juni 2021, och förvaltningen tar fram förslag till yttrande. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 155 

Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt 
(projektportföljen) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om detaljplaner och pågående projekt inom sektorn för 
samhällsbyggnad. Bland annat redovisas innehåll i antagna detaljplaner, kostnader och 
timmar bokförda på exploateringsprojekt, samt fem projekt som redovisas mer ingående: 
Mölnlyckemotet, Abborrtjärnsvägen, Säteriet, Gärdesområdet och Dagvattenparken. 
  
Anders Olsson sektorschef samhällsbyggnad, Therese Axenborg tf verksamhetschef plan och 
bygglov, Karl Falck tf mark- och exploateringschef, Tayman Mashid enhetschef 
projektledning trafik och Irmana Cukur administrativ chef samhällsbyggnad informerar i 
ärendet. 
 

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

Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att uppdatera avtal om anläggningsarrende med 
Aktivitetspark Mölnlycke AB så att avtalet exkluderar padel. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 19 april 2021 § 88 återremitterade kommunfullmäktige arrendeavtal för aktivitetspark i 
Mölnlycke till kommunstyrelsen för att invänta den medborgardialog som kommunstyrelsen 
beslutat att genomföra, samt att avtalet bör skrivas om utifrån de nya förutsättningarna där ett 
område undantas. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 19 april 2021 § 88 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 116 
 Tjänsteskrivelse 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 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Martin Tengfjord (SP), 
Håkan Eriksson (KD), Kersti Lagergren (M), Robert Langholz (S), David Dinsdale (L), Ulla-
Karin Johansson (S), Tony Wahl att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att uppdatera 
avtal om anläggningsarrende med Aktivitetspark Mölnlycke AB så att avtalet exkluderar 
padel. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att processen görs om och att efter att 
medborgardialogen är avslutad aktörerna på lika villkor får presentera sina förslag. I andra 
hand föreslår Peter Arvidsson avslag. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:15-18:25. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa de tre förslagen mot varandra, Per Vorbergs 
förslag, Peter Arvidssons förstahandsförslag och Peter Arvidssons andrahandsförslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs förslag och Peter Arvidssons första- och andrahandsförslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Per Vorbergs förslag är huvudförslag. 
  
Motförslag 
Ordföranden ställer Peter Arvidssons förstahandsförslag mot Peter Arvidssons 
andrahandsförslag och finner att kommunstyrelsen utser Peter Arvidssons förstahandsförslag 
till motförslag i huvudomröstningen. 
  
Huvudomröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbers 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 1. 
 

9 / 64



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

Voteringslista: § 156 
Ärende: Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke,  2021KS35 
 
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   
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-04-29 § 156 

 
Skriftlig reservation 
 
Ärende 4: Arrendeavtal för Aktivitetsparken i Mölnlycke 
Att forcera fram beslut om att en aktör skall få anlägga golfbana mm. vid Massetjärn 
innan beslutad medborgardialog är avslutad och analyserad är motsägande och dålig 
hushållning med resurser. Hela ärendet skickar tvetydiga signaler till entreprenörer 
som vill etablera sig i vår kommun. Urvalet borde tas om efter det att 
medborgardialogen är avslutad och då transparens om vilka urvalskriterier kommunen 
har på val av entreprenör och med tydliga riktlinjer på vad som skall göras utifrån 
medborgardialogen. Saknas grund för varför en aktör väljs framför en annan.  

 

Peter Arvidsson (SD)  
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§ 157  Dnr 2020KS166 

Återremitterat ärende: Förslag på ny energi- och klimatplan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Energi- och klimatplan för Härryda kommun. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Energi- och klimatplan antagen av kommunfullmäktige den 23 
mars 2015 § 50. 
  

Reservation  
Ulla-Karin Johansson (S) och Patrik Linde (S) reserverar sig mot beslutet. Roland Jonsson 
(MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 april 2020 § 150 att uppdra åt förvaltningen att ta fram en 
ny energi- och klimatplan för Härryda kommun samt att den nya planen ska börja gälla under 
2021. 
  
Den 4 februari 2021 § 42 redovisade förvaltningen ett förslag på ny energi- och klimatplan för 
kommunstyrelsen. I samband med detta beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet 
till förvaltningen för att tillföra ett avsnitt om hur Härryda kommun samverkar för att ta fram 
kollektivtrafiklösningar som förbättrar möjligheterna till resande i regionen, samt tillföra ett 
avsnitt som handlar om hur kommunen kommunicerar ut arbetet med Energi- och 
klimatplanen mot omvärlden. 
  
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska kommuner i sin planering främja 
hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel och ha en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Planen ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 
  
Föreliggande förslag på energi- och klimatplan utgår ifrån kommunens arbete med strategisk 
plan Agenda 2030. I förslaget ges en samlad bild av kommunens pågående och planerade 
arbete inom energi- och klimatområdet. Planen uppmärksammar även framtida 
utvecklingsområden där kommunen har rådighet att utföra åtgärder som hjälper kommunen, 
invånare och företag att agera i linje med målen inom energi- och klimatområdet. Redogörelse 
över energianvändningen och utsläppen av växthusgaser som sker i kommunen finns som en 
bilaga till planen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 42 
 Förslag till ny energi- och klimatplan 29 mars 2021 
 Gällande energi- och klimatplan antagen av kommunfullmäktige den 23 mars 2015 § 

50 
 Kommunstyrelsens beslut 2 april 2020 § 150 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Kersti Lagergren (M) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att kommunfullmäktige antar Energi- och 
klimatplan för Härryda kommun, samt att kommunfullmäktige upphäver Energi- och 
klimatplan antagen av kommunfullmäktige den 23 mars 2015 § 50. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att ta fram en analys hur verksamheten påverkar 
miljön hälsa mm och dess betydande miljöpåverkan som innebär att en strategisk 
miljöbedömning ska göras enligt lagkrav, vidare bör Agenda 2030 Hållbar konsumtion och 
produktion och Ekosystem och biologisk mångfald ingå. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att ta hänsyn till nya data vad gäller energieffektiv transport där elbilar är effektivare 
regiontåg. Att inte ta bort parkeringsplatser då elbilar är framtiden och vi behöver bilar för vår 
vardag. ”Fordon till elnät” teknik är på utveckling det bör beaktas som energilagring i planer. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. 
Om kommunstyrelsen återremitterar ärendet kommer ordföranden ställa Roland Jonssons 
förslag om återremiss mot avslag, och Peter Arvidssons förslag om återremiss mot avslag. Om 
kommunstyrelsen däremot beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om 
kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
  
Återremiss och avgöra ärendet 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 
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Med 8 ja-röster och 5 nej-röster 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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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

Voteringslista: § 157 
Ärende: Återremitterat ärende: Förslag på ny energi- och klimatplan,  2020KS166 
 
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   
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-04-29 § 157 

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

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

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

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

I planen står det att ”handlingsplan för hur förvaltningen ska bli fossilfri berörs inte i 
energi- och klimatplanen. Detta beskrivs i plan för fossilberoende förvaltning” Enligt 
förvaltningen finns inte en sådan plan utan är under framtagande. Det är 
anmärkningsvärt att man hänvisar till en plan som inte finns. 
Under utvecklingsområden används beskrivningen att ”kommunen kan” inte att 
kommunen ska. 
 
 
Roland Jonsson (MP)
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§ 158  Dnr 2020KS633 

Svar på motion om resursfördelning i kommunens skolor  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Oskar Sköld (S), Siw Hallbert (S) och Jonas Andersson (S) om 
resursfördelning i kommunens skolor. 
  
Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns 
inom befintlig ram att förändra fördelningen för att skapa ökad likvärdighet och genom en 
omvärldskartläggning ta fram ett underlag för en framtida resursfördelningsmodell med syfte 
att öka likvärdigheten för eleverna. Modellen ska ge förutsättningar för en väl fungerande 
uppföljning av resursanvändandet kopplat till skolresultat. 
  
Förvaltningen bedömer att motionen bör bifallas och nuvarande resursfördelningsmodell bör 
utvärderas i enlighet med motionärernas förslag. 
  
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 30 april 2021 § 95 och föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 30 april 2021 § 95 
 Tjänsteskrivelse 4 mars 2021 
 Socioekonomisk resursfördelning till skolor, Sveriges kommuner och regioner 2014 
 Motion om resursfördelning i kommunens skolor 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 159  Dnr 2020KS666 

Svar på motion om att utreda en gång- och cykelväg mellan 
bostadsområdet Björröd och bostadsområdet Skällsjöås  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 247 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Steinar Walsö-Kanstad (KP) om att utreda en gång- och cykelväg 
mellan bostadsområdet Björröd och bostadsområdet Skällsjöås. Motionären yrkar att 
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda kostnader, konsekvenser och 
möjligheter att bygga en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet 
  
Björröd och Skällsjöås samt belyser möjligheterna att ingå överenskommelser med 
Trafikverket om att bygga en gång- och cykelväg på sträckan.  
  
Sträckan utmed Eskilsbyvägen är inte en del av det framtida stomcykelnätet och kommunen 
har därför valt att prioritera andra sträckor i förslagen på regionala gång- och cykelvägar som 
bör byggas ut till Västra Götalandsregionen. Förvaltningen finner inte att det finns skäl att 
utreda möjligheter att bygga en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet Björröd och 
Skällsjöås och föreslår att motionen avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 februari 2021 
 Motion om att utreda en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet i Björröd och 

Skällsjöås 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa bordläggning mot att avgöra ärendet 
idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa Peter 
Arvidssons förslag att bifalla motionen mot förslaget att avslå motionen. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bordlägger 
ärendet. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att bordlägga ärendet  
Nej-röst för att avgöra ärendet idag  
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 3.   
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

Voteringslista: § 159 
Ärende: Svar på motion om att utreda en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet Björröd 
och bostadsområdet Skällsjöås,  2020KS666 
 
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   
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 160  Dnr 2020KS631 

Svar på motion om Håll Sverige Rent-dagen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
  

Reservation  
Roland Jonsson (MP), Robert Langholz (S), Patrik Linde (S) och Ulla-Karin Johansson (S) 
reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Monica Bengtsson (S), Lena Fredriksson (S) och Oskar Sköld (S) om 
Håll Sverige Rent-dagen. Motionärerna föreslår att Härryda kommun blir en aktiv del av Håll 
Sverige Rent-dagen genom att bidra till arbetet genom att tillse att det finns insamling av det 
upplockade skräpet. Vidare föreslår motionärerna att Härryda kommun bidrar till att sprida 
information om dagen och den aktivitet som kommunen planerar att genomföra. 
  
Härryda kommun genomför redan liknande aktiviteter på området. Kommunen är bland annat 
aktiv i Håll Sverige Rents kampanj Skräpplockardagarna samt i Städa Sveriges satsning 
RenovaRöjet. Förvaltningen gör bedömningen att kommunen redan uppfyller de mål som 
Håll Sverige Rent-dagen syftar till att uppnå och föreslår att motionen avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om Håll Sverige Rent-dagen 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner at 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 9 ja-röster och 4 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

Voteringslista: § 160 
Ärende: Svar på motion om Håll Sverige Rent-dagen,  2020KS631 
 
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   
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   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 161  Dnr 2020KS629 

Svar på motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen, uppdrar kommunstyrelsen åt 
förvaltningen att utforma detaljerna kring hållbarhetspriset samt när i tid det är lämpligt att 
införa. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Robert Langholz (S), Patrik Linde (S) och Monica Bengtsson (S) om att 
införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun. Motionärerna föreslår att Härryda kommun inför 
ett stipendium på 5000 kronor till en person som har gjort en avsevärd förbättring på 
hållbarhetsområdet. Priset kan delas ut till såväl företagare verksamma i kommunen som till 
person bosatt i kommunen.  
  
Förvaltningen ser positivt på att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun då det innebär 
ytterligare ett sätt att profilera kommunen inom hållbarhetsområdet samt att sätta fokus på 
kommunens arbete med Agenda 2030. Förvaltningen gör dock bedömningen att införandet 
bör avvakta till dess att kommunen har ett hållbarhetsstrategiskt program på plats. Detta då 
kriterier för ett eventuellt hållbarhetsspris med fördel kan utgå ifrån innehållet i programmet. 
Förvaltningen föreslår bifall till motionen men med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att 
utforma detaljerna kring hållbarhetspriset samt när i tid det är lämpligt att införa. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 162  Dnr 2020KS636 

Svar på motion om hedersomnämnande hållbarhet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen, uppdrar kommunstyrelsen åt 
förvaltningen att utforma detaljerna kring hedersomnämnandet samt när i tid det är lämpligt 
att införa. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) om att införa ett 
hedersomnämnande gällande hållbarhet till personal i kommunens verksamhet. Motionärerna 
har tillsammans med Monica Bengtsson (S) även lämnat in en motion om att införa ett 
hållbarhetspris i Härryda kommun. Då det är brukligt att den som arbetar i kommunen inte 
ska kunna tilldelas pris av denna typ föreslår motionärerna att Härryda kommun även inför ett 
hedersomnämnande till den person inom förvaltningen som har gjort mest för att belysa 
hållbarhetsfrågan det senaste året. 
  
Förvaltningen föreslår bifall till motionen om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun 
(se separat ärende). Förvaltningen ser även positivt på förslaget att införa ett 
hedersomnämnande gällande hållbarhet till personal i kommunens verksamhet och föreslår 
bifall till motionen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om hedersomnämnande hållbarhet 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen, samt 
att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utforma detaljerna kring 
hedersomnämnandet samt när i tid det är lämpligt att införa, under förutsättning att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.    
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Kommunstyrelsen 
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2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 163  Dnr 2021KS192 

Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på 
Benarebyvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 
hastighet på Benarebyvägen, 1401 2021:00002 och Härryda kommuns lokala 
trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Benarebyvägen, 1401 2021:00003. 
  

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

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.  
  
Lokala trafikföreskrifter behöver antas för att befintlig hastighetsskyltning vid bostadsområdet 
Stenhuggeriet ska stämma överens med lokala trafikföreskrifter. Förvaltningen föreslår att 
kommunen antar lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Benarebyvägen.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 mars 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på 

Benarebyvägen, 1401 2021:00002 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på 

Benarebyvägen, 1401 2021:00003 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 164  Dnr 2021KS200 

Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Härkeshultsvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på 
Härkeshultsvägen, 1401 2021:00004. 
 

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. 
  
Lokal trafikföreskrift behöver antas då det saknas en för befintlig cirkulationsplats där 
Härkeshultsvägen, Stenåkersgatan, Härrydavägen och väg 549 möts. Förvaltningen föreslår 
att kommunen antar lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Härkeshultsvägen.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 mars 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Härkeshultsvägen, 

1401 2021:00004 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 165  Dnr 2021KS201 

Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Backavägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats 
på Backavägen – Backavägen, Backavägen, Backavägen, Landvetter, 1401 2017:00003 i 
enlighet med upphävandeföreskriften Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
upphävande av Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter (1401 2017:00003) om 
cirkulationsplats på Backavägen – Backavägen, Backavägen, Backavägen, Landvetter, 1401 
2021:00005. 
 

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. 
  
Det finns två gällande lokala trafikföreskrifter för samma cirkulationsplats när det bara ska 
finnas en. Förvaltningen föreslår att kommunen upphäver lokal trafikföreskrift om 
cirkulationsplats på Backavägen i enlighet med upphävandeföreskrift.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 mars 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Backavägen – 

Backavägen, Backavägen, Backavägen, Landvetter, 1401 2017:00003 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Härryda kommuns 

lokala trafikföreskrifter (1401 2017:00003) om cirkulationsplats på Backavägen – 
Backavägen, Backavägen, Backavägen, Landvetter, 1401 2021:00005  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 166  Dnr 2020KS688 

Kommunens medverkan i ny programperiod för Leader – lokalt lett 
utveckling 2023-2027  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Härryda kommun avvaktar ansökan om medlemskap i 
nyprogramperiod för Leader tills tidigare medlemskap är utvärderat i effekt och ekonomi. 
  

Reservation  
Ulla-Karin Johansson (S) reserverar sig mot beslutet. Robert Langholz (S) och Patrik Linde 
(S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 4.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Leader är en metod för att utveckla landsbygden utifrån lokala förutsättningar och bygger på 
samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor i ett geografiskt område, utifrån 
lokala initiativ och förutsättningar. Finansieringen kommer från de ingående kommunerna, 
Jordbruksverket och EU. 
  
Härryda kommun har sedan 2007, under två programperioder, ingått i Leader Göteborgs 
Insjörike. Under programperioden 2014–2020 har, utöver Härryda kommun, även 
kommunerna Partille, Lerum och Alingsås ingått i samma leaderområde.  
  
Härryda kommun har inte tagit formell ställning till deltagande i kommande programperiod 
2023–2027, men har uttryckt ett informellt intresse för medverkan. Förutsättningarna för 
leaderområdet Göteborgs Insjörike har dock ändrats vilket innebär att kommunen behöver 
söka samverkan med annat befintligt leaderområde. Om kommunen ska fortsätta medverka i 
Leader, lokalt ledd utveckling, under programperioden 2023–2027 är förvaltningens förslag 
att det sker genom samverkan med Leader Sjuhärad. Det är ännu inte klart vad kommunernas 
medfinansieringsavgift blir för medverkan i den nya programperioden. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 april 2021 
 Preliminär intresseanmälan till Leader Sjuhärad, daterad 2021-03-29  
 Preliminär tidsplan för lokala utvecklingsstrategier från Jordbruksverket 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD), Kersti Lagergren (M), 
Mikael Johannison (M), David Dinsdale (L) och Håkan Eriksson (KD) att kommunstyrelsen 
beslutar att Härryda kommun avvaktar ansökan om medlemskap i nyprogramperiod för 
Leader tills tidigare medlemskap är utvärderat i effekt och ekonomi. 
  
Martin Tengfjord (SP) föreslår med instämmande av Tony Wahl (C), Roland Jonsson (MP), 
Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, beslutar att Härryda kommun ska medverka i ny 
programperiod för Leader, lokalt ledd utveckling, 2023 - 2027, genom att ingå i 
leaderområdet Leader Sjuhärad. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:38-19:45. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Martin Tengfjords 
förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs och Martin Tengfjords förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbers förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Martin Tengfjords förslag 
  
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 5. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

Voteringslista: § 166 
Ärende: Kommunens medverkan i ny programperiod för Leader – lokalt lett utveckling 2023 
2027,  2020KS688 
 
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   
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   
Tony Wahl (C), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 
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Reservation 

Härryda kommuns medverkan i Leaderprojektet har enligt min mening hitintills varit 
lyckad. Man ska ha helt klart för sig att detta projekt är riktat mot landsbygden och de 
projekt som tagit del av medlen är nästan uteslutande ideellt drivna. Därav följer en viss 
logik i att kommunen inte skulle initierat dessa projekt i egen regi. När det gäller ekonomi 
så är Leader finansierat av tre instanser, kommunen, Jordbruksverket och EU. Detta ger 
att varje krona som kommunen satsar ger mycket mer i effekt än om kommunen skulle 
stöttat de olika projekten själva, något som är tydligt beskrivet i tjänsteskrivelsen i form av 
vad kommunen betalat in i Leader och vad som betalats ut. 

Därav faller ordförandes yrkande att utreda effekt och ekonomi. Särskilt som det riskerar 
spräcka tidslinjen för att vara med i detta lyckade projekt i framtiden.

Därför reserverar jag mig mot beslutet till förmån för majoritetspartierna Sportpartiets och 
centerpartiets yrkande.


Robert Langholz och Patrik Linde, socialdemokraterna 

Bilaga 3 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-04-29 § 166
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Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-04-29 § 166 

 
Skriftlig reservation 
 
Ärende 14: Kommunens medverkan i en ny programperiod för Leader-lokal lett utveckling 
2023-2027 
Jag reserverar mig mot förslaget att inte göra en preliminär intresseanmälan till Leader 
Sjuhärad. Jag yrkade på förvaltningens förslag till beslut som var att medverka i ny 
programperiod för Leader. Det var även positivt att Centerpartiets och Sportpartiets 
representant yrkade på förvaltningens förslag till beslut. 
 
 
Roland Jonsson (MP)
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§ 167  Dnr 2021KS186 

Förtydligande till uppdrag om fördjupad medborgardialog runt 
frågan om utveckling av stadsparken vid Massetjärn i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen ett förtydligande till uppdraget, beslutat av 
kommunstyrelsen 31 mars 2021 § 115, om fördjupad medborgardialog runt frågan om 
utveckling av stadsparken vid Massetjärn i Mölnlycke enligt skrivelse daterad 19 april 2021. 
  
Uppdraget ska slutredovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde 16 december 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 31 mars 2021 §115 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
en fördjupad medborgardialog runt frågan om utveckling av stadsparken vid Massetjärn i 
Mölnlycke. I skrivelse daterad den 19 april 2021 från Per Vorberg (M), David Dinsdale (L) 
och Patrik Linde (S) föreslås kommunstyrelsen ge vägledning till förvaltningen kring 
omfattning och inriktning för arbetet och vilket resursbehov som behöver tas i anspråk. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse daterad 19 april 2021 från Per Vorberg (M), David Dinsdale (L) och Patrik 

Linde (S) om förtydligande till uppdrag om fördjupad medborgardialog runt frågan om 
utveckling av stadsparken vid Massetjärn i Mölnlycke 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen beslutar 
att ge förvaltningen ett förtydligande till uppdraget, beslutat av kommunstyrelsen 31 mars 
2021 § 115, om fördjupad medborgardialog runt frågan om utveckling av stadsparken vid 
Massetjärn i Mölnlycke enligt skrivelse daterad 19 april 2021, samt att uppdraget ska 
slutredovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde 16 december 2021. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 168  Dnr 2021KS270 

Tillsättande av arbetsgrupp för politiskt inspel på 
samrådshandlingar för översiktsplan och parkeringsstrategi  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta arbetsgrupp med två uppdrag. 
 
1) Sammanställa politiska inspel på samrådshandlingar för ny översiktsplan (ÖP), exklusive 
områden där fördjupad översiktsplan (FÖP) pågår. Arbetsgruppen ska lämna in slutförslag på 
justeringar av ÖP-handlingar inför samråd till kansliet senast måndag 6 september 2021 inför 
beredning till kommunstyrelsens kallelse 14 september 2021. 
 
2) Arbetsgruppen får i uppdrag att tillsammans med förvaltningen arbeta fram och förankra 
hur parkeringsplaneringen ska utformas i Härryda kommun, och uppdraget redovisas på 
kommunstyrelsens sammanträde 16 december 2021. 
 
Kommunstyrelsen utser ur kommunstyrelsen Mikael Johannison (M), Anders Halldén (L), 
Ronny Sjöberg (C), Håkan Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP), Steinar Walsö-Kanstad 
(KP), Patrik Linde (S), Marie Strid (MP), Peter Arvidsson (SD) och Björn Mattsson (V) att 
ingå i arbetsgruppen. 
 
Kommunstyrelsen utser Mikael Johannison (M) till ordförande för arbetsgruppen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 31 mars 2021 i §§ 120-122 att återremittera samrådshandlingarna 
för översiktsplan (ÖP). Detta för att arbeta in synpunkter från politiken innan handlingarna 
ställs ut på samråd. Samtidigt noterade kommunstyrelsen att en politisk arbetsgrupp ska 
tillsättas. 
  
I skrivelse daterad den 19 april 2021 från Per Vorberg (M), David Dinsdale (L) och Patrik 
Linde (S) föreslås kommunstyrelsen inrätta en arbetsgrupp med två uppdrag. Dels 
att sammanställa politiska inspel på samrådshandlingar för ny översiktsplan (ÖP), exklusive 
områden där fördjupad översiktsplan (FÖP), och dels att tillsammans med förvaltningen 
arbeta fram och förankra hur parkeringsplaneringen ska utformas i Härryda kommun. 
  
Eftersom alla samrådshandlingar för översiktsplan är framarbetade av förvaltningen utifrån 
tidigare direktiv från politiken, blir arbetet med att ta fram inspel ett partipolitiskt arbete. 
Arbetsgruppens uppgift blir att sammanställa och se vad/vilka inspel det finns bred politisk 
samsyn kring. Vidare har översyn av parkeringsplaneringen pekats ut som en viktig del i 
kommunens samhällsplanering i Trafikstrategi och Översiktsplan. Arbetsgruppen ska se över 
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förslagen till parkeringsstrategi och parkeringsnorm tillsammans med berörda av 
förvaltningen. Beslut om antagande av parkeringsstrategin och parkeringsnormen tas i 
kommunstyrelsen. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse daterad 19 april 2021 från Per Vorberg (M), David Dinsdale (L) och Patrik 

Linde (S) om tillsättande av arbetsgrupp för politiskt inspel på samrådshandlingar för 
översiktsplan och parkeringsstrategi 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 170  Dnr 2020KS646 

Svar på medborgarförslag om att binda ihop Härrydas tätorter med 
vettiga cykelbanor/-vägar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
  

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 5.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 248 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag från förslagsställaren gällande binda ihop Härrydas tätorter med 
vettiga cykelbanor/-vägar. Kommunfullmäktige uppdrog även åt kommunstyrelsen att besluta 
i ärendet. I medborgarförslaget beskrivs att förslagsställaren är besviken på att kommunen 
som inte förenar projektet med att bygga ut färskvatten- och avloppssystemet mellan Hindås 
och Mölnlycke med nya cykelbanor. 
  
För att kommunen ska kunna anlägga vatten- och avloppsledningar på privata 
fastigheter krävs det ett servitut eller en ledningsrätt. I särskilda fall kan detta bli beviljat utan 
en frivillig överenskommelse med berörd fastighetsägare. Om kommunen vill anlägga 
cykelvägar i ett område där det saknas detaljplan eller vägplan, krävs det att kommunen 
kommer överens med samtliga berörda fastighetsägare. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 februari 2021 
 Medborgarförslag 
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 4, framtida vattenförsörjning i 

Härryda kommun 
 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017 § 126, överföringsledningar för dricksvatten 

och spillvatten mellan Hällingsjö och Rävlanda 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget, i enlighet med 
förvaltningens förslag. 
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Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet där förvaltningen 
åtminstone utreder och kostnadsberäknar sträckan Härryda – Rya. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa 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.   
 
Återremiss och avgöra ärendet 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 11 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 6.    
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

Voteringslista: § 170 
Ärende: Svar på medborgarförslag om att binda ihop Härrydas tätorter med vettiga 
cykelbanor/-vägar,  2020KS646 
 
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   
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-04-29 § 170 

 
Skriftlig reservation 
 
Ärende 18: Binda ihop Härryda med cykelbanor 
Peter Arvidson yrkade på att återemittera ärendet till kommunen för att utreda 
kostnader för förslaget. Jag yrkade bifall på hans yrkande. Medborgarförslaget var 
mycket bra att binda ihop Härrydas tätorter med vettiga cykelbanor/-vägar. 
 
Anledningen att i Miljöpartiet inte yrkade på bifall till motionen var kopplingen till 
den nya överföringsledningen mellan Hindås och Landvetter. VI hoppas på att 
förslagsställaren återkommer med ett nytt förslag om att binda ihop Härryda kommuns 
orter med cykelbanor. 
 
Vid den nya avloppsledningen mellan Hällingsjö och Rävlanda har kommunen dock 
samordnat med en ny cykelbana. 
 
Miljöpartiet har motionerat och skrivit interpellation om att kommunen saknar en 
cykelplan. Som motionären tydligt påpekade saknas det cykelvägar mellan 
kommunens orter. 
 
Även förvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse: 
”Kommunen är medveten om att cykelvägarna mellan kommunens orter idag inte är 
särskilt väl utbyggda” 
 
 
Roland Jonsson (MP)
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§ 171  Dnr 2020KS701 

Svar på medborgarförslag om att förbjuda biltrafik på delar av 
Fagerhultsvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 248 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslaget om att förbjuda biltrafik på delar av Fagerhultsvägen i Hindås. 
Kommunfullmäktige uppdrog även åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  
  
Enligt förslagsställaren är trafiken på delar av Fagerhultsvägen, så pass intensiv vid hämtning- 
och lämningstider att det är svårt för gång- och cykeltrafikanter att ta sig fram på ett 
trafiksäkert sätt. Förslagsställaren menar även att trafiken kommer att öka markant när den 
nya skolan öppnar. Utifrån detta föreslår förslagsställaren att kommunen enbart ska tillåta 
cykel- och gångtrafik på delar av Fagerhultsvägen, med undantag för de som bor längs 
sträckan. 
  
Härryda kommun är inte väghållare för den sträcka på Fagerhultsvägen där förslagsställaren 
vill förbjuda genomfartstrafik utan det är Fagerhults-Hindås vägsamfällighet som är 
väghållare. I maj 2018 utförde Härryda kommun trafikmätningar på Fagerhultsvägen strax 
öster om Slalomvägen och dessa var en del i utredningen i framtagandet av detaljplanen för 
Fagerhultsskolan. Mätningarna visar inte på några intensiva trafikflöden vid hämtning- och 
lämningstider i den aktuella mätpunkten. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 mars 2021 
 Medborgarförslag 
 Bilaga till medborgarförslag  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 172  Dnr 2020KS520 

Svar på medborgarförslag om källsortering hemma  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen remitterar medborgarförslaget till Härryda Vatten och Avfall AB för 
inhämtande av fakta och synpunkter innan beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 § 197 att remittera medborgarförslaget 
”Källsortering hemma” till kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet. I medborgarförslaget föreslås att Härryda kommun ska införa källsorteringssystem 
som gör det möjligt för invånarna i kommunen att källsortera hemma. På så sätt menar 
förslagsställaren att fler kommer att källsortera och att bilresorna till återvinningsstationerna 
kommer att minska. 
  
Regeringen införde 2018 förordningar som förtydligar producenternas ansvar och anger att 
insamlingen av förpackningar och returpapper från och med 2025 ska ske bostadsnära. Ur 
miljösynpunkt anser förvaltningen att förslagsställarens förslag är mycket positivt då det leder 
till en ökad utsortering av förpackningar och returpapper. Samtidigt ansvarar inte kommunen 
för insamlingen av förpackningar och returpapper. Detta ansvarar de producenter som 
producerar och för in förpackningar i Sverige för. Förvaltningen föreslår att de hushåll som 
önskar fastighetsnära insamling vänder sig till de förtag som erbjuder hushållsnära hämtning 
av förpackningar och returpapper. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 mars 2021 
 Medborgarförslag om källsortering hemma 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP), Patrik Linde (S) och 
Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen remitterar medborgarförslaget till Härryda Vatten 
och Avfall AB för inhämtande av fakta och synpunkter innan beslut. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 173  Dnr 2021KS302 

Initiativärende om att utveckla kommunens klimatarbete genom att 
delta i WWF:s One Planet City Challenge  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår initiativärendet om att utveckla kommunens klimatarbete genom att 
delta i WWF:s One Planet City Challenge 2021-2022. 
  

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 6.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Roland Jonsson (MP) har initierat ett ärende om att utveckla kommunens klimatarbete genom 
att delta i WWF:s One Planet City Challenge 2021-2022.  
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om att utveckla kommunens klimatarbete genom att delta i WWF:s 

One Planet City Challenge 2021-2022.  
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) och Mikael Johannison 
(M) att kommunstyrelsen avslår initiativärendet om att utveckla kommunens klimatarbete 
genom att delta i WWF:s One Planet City Challenge 2021-2022. 
 
Robert Langholz (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP), Ulla-Karin 
Johansson (S) och Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen remitterar ärendet till förvaltningen 
för att inhämta deras synpunkt i ärendet, för presentation i samband med framtida presentation 
av viable cities. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:35-20:40. 
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Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa remiss 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.   
 
Remiss och avgöra ärendet 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 remittera ärendet 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 7.    
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

Voteringslista: § 173 
Ärende: Initiativärende om att utveckla kommunens klimatarbete genom att delta i WWF:s 
One Planet City Challenge,  2021KS302 
 
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   
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   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 6 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-04-29 § 173 

 
Skriftlig reservation 
 
Ärende 21 Initiativ ärende om att utveckla kommunens klimatarbete genom att delta 
WWW:s One Planet City Challenge (OPCC) 2021-2022 
Jag reserverar mig mot beslutet att avslå vårt initiativärende.  
Ett deltagande i OPCC kommer inte bara att bidra till att Härryda tar täten och är ett 
föredöme i arbetet med Agenda 2030, det kommer också att ge oss hjälp och kunskap 
för att göra de insatser som behövs, att göra rätt saker på rätt sätt.  
 
”Härryda kommun ska enligt Strategisk plan 2019–2022 bidra till en hållbar 
utveckling i regionen genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 
2030.”  
 
Miljöpartiet föreslår därför att Härryda tar vara på denna möjlighet att delta i OPCC 
vilket kommer att vara till stor nytta och bidra till den handlingsplan som tydliggör 
vad kommunen gör och måste göra, där det blir tydligt vilka konkreta insatser som 
planeras och vilken effekt de förväntas ge.  
 
Majoriteten avslog vårt initiativärende med motivering att man förordade Viable Cities 
(klimat neutrala städer 2030 2.0). 
Klimatneutrala städer är ett projekt som utmynnar i ett kontrakt som kort utryckt 
betyder: 
Städerna ska arbeta för att minska klimatutsläppen och öka sin innovationsförmåga. 
Härryda kommun hade uppenbarligen redan ansökt om att delta kopplat till planerna 
på den nya staden Landvetter Södra. Vid kommunstyrelsemötet gavs dock ingen 
information att det redan var gjort. 
 
Det går inte att likställa vårt förslag att delta i One Planet City Challenge med Viable 
Cities det är helt olika omfattningar. Viable Cities omfattar en ännu inte nybyggd del 
av kommunen, One Planet City Challange omfattar hela kommunen och bygger på det 
arbete som redan görs. 
 
Det finns inte heller någon motsättning eller negativ effekt av att delta i båda – i det 
fall kommunen skulle få bifall till sin ansökan till Viable Cities. Det inser följande 
kommuner som redan är med i Viable Cities och som även är med i One Planet City 
Challenge eller har varit ledare under tidigare år: 
 Järfälla 
 Lund 
 Malmö 
 Göteborg 
 Stockholm 
 Umeå 
 Uppsala 
 Växjö 
 
 
Roland Jonsson (MP)
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§ 174  Dnr 2021KS214 

Dokumenthanteringsplan säkerhetsfunktionen, sektorn för teknik 
och förvaltningsstöd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Dokumenthanteringsplan för säkerhetsfunktionen och därtill 
kopplade gallringsbeslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens arkivreglemente, som antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2018 
i § 31, ska varje myndighet (nämnd) upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar 
myndighetens aktuella handlingar samt gallringsfrister. Allmänna handlingar får inte förstöras 
utan att det sker med stöd av gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning. Gallringsbeslut 
fattas normalt i form av en dokumenthanteringsplan. 
  
Dokumenthanteringsplanen fungerar som styrdokument för allmänna handlingar inom 
myndigheten och anger vilka handlingar som får gallras, när detta ska ske, vilka handlingar 
som ska bevaras för framtiden och förvaringsplatser för handlingarna. 
  
Revidering har gjorts av dokumenthanteringsplan för säkerhetsfunktionen, sektorn för teknik 
och förvaltningsstöd. Dokumenthanteringsplanen har anpassats utifrån funktionens 
huvudprocesser så att handlingstyperna listas under respektive process. Dessutom har 
handlingar som hör till processen ”Civilt försvar” tillkommit utifrån nya nationella riktlinjer. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 april 2021 
 Dokumenthanteringsplan säkerhetsfunktionen 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 175  Dnr 2021KS64 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, trädde i kraft 2018 och syftar bland annat till 
att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt dennes rätt till skydd 
av personuppgifter. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen är därtill 
personuppgiftsansvarig för gemensamma behandlingar som följer av kommunstyrelsens 
samordningsansvar. 
  
En personuppgiftsincident är en händelse som kan ha negativ inverkan på skyddet för 
uppgifter som omfattas av sekretess och enskildas integritet eller tillgängligheten till 
personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, gått 
förlorade, ändrats eller röjts till någon obehörig. Det spelar ingen roll om det har skett 
oavsiktligt eller med avsikt, i båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 
  
Enligt Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter framgår att alla 
personuppgiftsincidenter ska rapporteras skyndsamt. Det gäller även om incidenten hunnit bli 
åtgärdad. Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de 
registrerade ska den anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar efter att den 
har upptäckts. Alla personuppgiftsincidenter dokumenteras och anmäls till 
personuppgiftsansvarig nämnd, även de som inte anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten. 
  
Personuppgiftsincidenter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet anmäls till nämnden 
två gånger per år (april och oktober) och redovisas i förteckningen ”anmälan av 
personuppgiftsincidenter”. 
  
Två personuppgiftsincidenter har anmälts inom kommunstyrelsens verksamhet under 
tidsperioden 22 september 2020 till 1 april 2021. Incidenterna rör teknisk brist hos leverantör 
samt misstänkt intrång i system. Incidenterna och vidtagna åtgärder hanteras enligt ovan 
nämnda rutin. Förvaltningen ser löpande över vilka förbättringsåtgärder som behöver vidtas 
på sikt. En del i detta arbete är att öka kunskapen hos kommunens verksamheter om GDPR 
samt om vad en personuppgiftsincident är. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 april 2021 
 Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen för perioden fr om 2020-

09-22 t o m 2021-04-01. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 176  Dnr 2021KS46 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om verksamhetsberättelse 
2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut om verksamhetsberättelse 2020. Den 30 
mars 2021 § 87 beslutade välfärdsnämnden att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020. 
  
Verksamhetsberättelsen är en väsentlig del i kommunens styrmodell och utgör uppföljning av 
välfärdsnämndens verksamhetsplan 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. Välfärdsnämnden redovisar ett överskott jämfört med 
budget om 56,6 mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 30 mars 201 § 87 
 Tjänsteskrivelse 17 februari 2021 
 Verksamhetsberättelse 2020 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 177  Dnr 2021KS46 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk 
månadsuppföljning per februari 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per 
februari 2021. Den 30 mars 2021 § 88 beslutade välfärdsnämnden att godkänna prognosen 
och att inte vidta ytterligare åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om drygt 12,4 mnkr. Socialtjänsten 
avviker positivt med 11,4 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 1 mnkr. 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 23,9 mnkr vilket innebär ett överskott om 3,8 
mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 30 mars 201 § 88 
 Tjänsteskrivelse 5 mars 2021 
 Månadsprognos per februari 2021 VFN 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 178  Dnr 2021KS8 

Delgivning av protokoll från råd 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges protokoll från pensionärsrådet 2021-03-24. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 179  Dnr 2021KS9 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Protokoll från Landvetter södra utveckling AB 2021-03-17 
 Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2020, 2021-03-30 § 89 
 Gryaab - Delårsrapport mars 2021 
 Information om att kommunen avstår från att lämna svar på remiss SOU 2021_1 Säker 

och kostnadseffektiv IT-drift 
 Information om uppföljning av åtgärdsprogrammet för regionala miljömål 
 Förhållningssätt för Härryda kommun, 2021-04-08 

  

Protokollsanteckning 
Peter Arvidsson (SD) frågar om han kan få ta del av arbetsmaterial kring risk och 
sårbarhetsanalys som det refereras till i protokoll från Landvetter södra utveckling AB 2021-
03-17, samt om frågan kan antecknas till protokollet. Ordföranden medger att 
protokollsanteckning får lämnas och ska undersöka om det är möjligt att kommunstyrelsen får 
ta del av risk och sårbarhetsanalysen. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 180  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 12 april 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 181  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 31 mars 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 182  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 15 april 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 183  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 19 april 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 184  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 25 april 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 185  Dnr 2021KS195 

Begäran om startbesked Bro över RV 40 Konstruktionsvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för Bro över RV 40 Konstruktionsvägen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari § 13 att belägga nio investeringar med startbesked, 
vilket innebär att kommunstyrelsen ska besluta om startbesked för att investeringarna ska 
kunna genomföras. Investeringen för Bro över RV 40 Konstruktionsvägen pekades ut som 
sådana projekt. 
  
Startbeskedet avser projektering samt genomförandet av större underhållsarbeten för Bro över 
RV 40 Konstruktionsvägen. Avsikten med investeringen är att upprätthålla konstruktionens 
funktion över tid. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 mars 2021 

 

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