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Martin Tengfjord (SP) 
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Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 
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Roger Nordman (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges ordförande) 
§§258-259 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
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Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§258-301 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Karin Dahl (kommunikationschef) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Jacob Torell (vd Next Step) §260 
Johanna Söderlund (projektledare Next Step) §260 
Emil Engelbrektsson (sverigechef Fastighetsutveckling Balder) §260 
Maria Hamrehjelm (Fastighetschef) §§258-259 
Irmana Cukur (administrativ chef samhällsbyggnad) §§258-260 
Ria Andersson (mark- och exploateringschef) §260 
Matilda Svenning (stadsarkitekt) §260 
Therese Axenborg (tf plan- och bygglovschef) §260 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
David Dinsdale § 285 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-09-02 15:00 

 

Protokollet omfattar §§258-309 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Matilda Johansson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Per Vorberg  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Patrik Linde David Dinsdale § 285 
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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 

2021-08-26 

2021-09-03 Datum då anslag 2021-09-27 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 258 Fastställande av föredragningslistan 
§ 259 Information om arbetet med total genomlysning av helheten på Råda säteri 
§ 260 Information om ansökan om planbesked för delar av Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 

1:112 
§ 261 Behandling av återremitterat ärende: Antagande av ny energi- och klimatplan 
§ 262 Genomförandeavtal för detaljplan för Råda 1:1 m.fl. 
§ 263 Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke, Härryda 

kommun 
§ 264 Revidering av ägardirektiv för Förbo AB 
§ 265 Policy gällande alkohol och droger i Härryda kommun 
§ 266 Redovisning av uppdrag att se över styrande dokument gällande deltagande på distans vid 

politiska sammanträden samt antagande av anvisningar för deltagande på distans vid politiska 
sammanträden 

§ 267 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2022 
§ 268 Rapport om fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i framtiden från beredningen för 

framtidens välfärd och samhällsutveckling 
§ 269 Förtydligande av beredningen för demokratifrågors uppdrag 
§ 270 Svar på motion gällande bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun 
§ 271 Svar på motion om barnkonventionen som lag 
§ 272 Svar på motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten 
§ 273 Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2021 
§ 274 Finansiering av Mölndalsåns vattenråd 
§ 275 Startbesked för investeringsprojekt för utbyggnad av trafiksäkra cykel- och skolvägar 
§ 276 Försäljning av Bårhult 1:155 
§ 277 Uppdrag att upprätta detaljplan för Landvetter 6:15 m.fl. i Landvetter 
§ 278 Planbesked för del av Tahult 4:2 
§ 279 Begäran om planbesked för del av Björröd 1:13 
§ 280 Policy för tillgänglighet 
§ 281 Redovisning av uppdrag att utvärdera genomförd upphandlingsprocess 
§ 282 Förslag från arbetsgruppen för politiskt inspel på samrådshandling för ny översiktsplan 
§ 283 Uppdrag att utreda hur kommunens skog bör förvaltas på bästa sätt 
§ 284 Uppdrag om upphävande av generalplan (beslutades 1980) 
§ 285 Utveckla Djupedalsäng för att stödja folkhälsan och föreningslivet 
§ 286 Framtagande av underlag av brottsstatistik och kostnader för skadegörelse inom ramen för 

pågående uppdrag (VEP2021) om att öka tryggheten för medborgarna 
§ 287 Förslag på extra kommunstyrelsesammanträde 7 oktober 2021 
§ 288 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2022 
§ 289 Svar med anledning av revisorernas granskning av kommunens arbete med att beakta 

barnkonventionen 
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§ 290 Behandling av bordlagt ärende: Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter södra 
§ 291 Initiativärende om hot, påtryckningar och korruption. Tystnadskultur i Härryda kommun? 
§ 292 Initiativärende om en oberoende utredning av de ekonomiska effekterna för den kommunala 

skolan av en etablering av en fristående skola av typen Internationella Engelska skolan, i 
Härryda kommun 

§ 293 Svar på medborgarförslag om pumptrack i Mölnlycke 
§ 294 Svar på medborgarförslag gällande Bårhults företagspark gång- och cykelbana 
§ 295 Svar på medborgarförslag om allmän padelbana 
§ 296 Svar på medborgaförslag om padelhall 
§ 297 Svar på medborgarförslag om padelhall på grusplan Djupedal 
§ 298 Svar på medborgarförslag om bättre säkerhet nödvändig för barn i Hindås vid Hindås 

Stationsväg 
§ 299 Svar på medborgarförslag om att Härryda kommun bör verka för att SKR omfattas av 

offentlighetsprincipen 
§ 300 Svar på medborgarförslag om att Härryda kommuns representanter bör diarieföra inkomna 

SKR handlingar 
§ 301 Avsägelse från Madeleine Söderlund (KD) som ledamot i pensionärsrådet, samt fyllnadsval 
§ 302 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas grundläggande 

granskning 2020 
§ 303 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per mars 2021 
§ 304 Delgivning av protokoll från råd 2021 
§ 305 Delgivningar 2021 
§ 306 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 307 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 
§ 308 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 
§ 309 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2021 
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§ 258 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
  
Nya ärenden 

 27. Uppdrag om upphävande av generalplan (beslutades 1980) 
 28. Utveckla Djupedalsäng för att stödja folkhälsan och föreningslivet 
 29. Framtagande av underlag av brottsstatistik och kostnader för skadegörelse inom 

ramen för pågående uppdrag (VEP2021) om att öka tryggheten för medborgarna 
 34. Initiativärende om hot, påtryckningar och korruption. Tystnadskultur i Härryda 

kommun? 
 35. Initiativärende om en oberoende utredning av de ekonomiska effekterna för den 

kommunala skolan av en etablering av en fristående skola av typen Internationella 
Engelska skolan, i Härryda kommun 

 46. Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljningen per 
mars 2021 

  
Två delgivningsärenden har utgått eftersom de delgavs kommunstyrelsen i april 2021 

 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per 
februari 2021 

 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om verksamhetsberättelse 2020 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 259  Dnr 2020KS563 

Information om arbetet med total genomlysning av helheten på 
Råda säteri  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Flärdh, utvecklingschef, och Per-Arne Larsson, sektorschef teknik och 
förvaltningsstöd, informerar om arbetet på Råda säteri med utgångspunkt i bland annat park 
och trädgård, parkering, byggnaderna, hyresavtal, ekonomi och verksamheten på Råda säteri.  
  
Den 19 november 2020 § 435 återremitterade kommunstyrelsen ärendet om utökad 
investeringsram till Råda säteri för en total genomlysning av helheten av Råda säteri, innan 
nya investeringar görs. Förvaltningen återrapporterar nu uppdraget om total genomlysning av 
Råda säteri i flera steg. Dels genom muntlig presentation i aktuell paragraf, dels genom en 
samlad dokumentation inom 16 olika områden rörande Råda säteri, dels genom möte på plats 
på Råda säteri samt slutligen behandling av det återremitterade ärendet i kommunstyrelsen 
den 23 september 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 260 

Information om ansökan om planbesked för delar av Gökskulla 
3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Jacob Torell, vd Next step, Johanna Söderlund, projektledare Next step och Emil 
Engelbrektsson, sverigechef fastighetsutveckling Balder, informerar om deras vision för 
Bårhultsmotet, deras ansökan om planbesked samt om processen framåt.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 261  Dnr 2020KS166 

Behandling av återremitterat ärende: Antagande av 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. 
  

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Den 20 maj 2021 § 110 beslutade kommunfullmäktige med stöd av en minoritet 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 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. 
  
Härryda kommuns nuvarande energi- och klimatplan antogs av kommunfullmäktige 23 mars 
2015 § 50. 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. Förvaltningen presenterade förslaget för kommunstyrelsen den 4 februari 
2021 § 42 som beslutade att återremittera det 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. Kommunstyrelsen 
behandlade ärendet återigen den 29 april 2021 § 157 och föreslog då att kommunfullmäktige 
antar förslaget på energi- och klimatplan samt upphäver den tidigare.  
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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. 
  

Beslutsunderlag 
 Ordförandens förslag till beslut i kommunstyrelsen daterat 25 augusti 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2021 § 110 
 Kommunstyrelsens beslut 29 april 2021 § 157 
 Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 
 Förslag till ny energi- och klimatplan 29 mars 2021 
 Gällande energi- och klimatplan antagen av kommunfullmäktige den 23 mars 2015 § 

50 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 42 
 Kommunstyrelsens beslut 2 april 2020 § 150 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Energi- 
och klimatplan för Härryda kommun, samt upphäver Energi- och klimatplan antagen av 
kommunfullmäktige den 23 mars 2015 § 50. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
avslår Per Vorbergs förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 1. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-08-26  

 

Voteringslista: § 261 
Ärende: Behandling av återremitterat ärende: Antagande av ny energi- och klimatplan,  
2020KS166 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Resultat 8 4 1 
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Reservation: 

4 Behandling av återremitterat ärende: Antagande av ny energi- och klimatplan 

En energi och klimatplan som skall antas borde uppfylla de lagkrav som ställs på en energi och 
klimatplan. Detta beslut innebär att vi inte följer det lagkrav som finns.  

Vi anser vidare att en energi- och klimatplan måste vara tydligare och mer specificerad än vad detta 
förslag är. Man borde från majoritetens sida valt att lyssna till den återremiss som gjordes. Detta 
hade skapat förutsättningar för ett bättre arbete framöver. Att ta denna plan enligt liggande förslag 
riskerar kommunens arbete. Detta i en tid då dessa frågor är avgörande för hela mänsklighetens och 
jordens framtid.  

Man riskerar framtida juridiska problem med att inte ha en energi- och klimatplan som uppfyller de 
krav som föreligger. 

Vidare saknas det analys och konsekvensbeskrivning över hur kommunens egna verksamhet 
påverkar. 

Av dessa anledningar väljer vi att reservera oss. 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-08-26 § 261
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Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-08-26 § 261 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 4. Återremitterat ärende: 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 Härryda  
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§ 262  Dnr 2021KS378 

Genomförandeavtal för detaljplan för Råda 1:1 m.fl.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtal mellan Härryda kommun, 
Mölnlyckeförsamlingen av Jehovas Vittnen samt Colamano AB. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalen uppdrar kommunstyrelsen åt 
samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna 
genomförandeavtalen. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen att upprätta en ny detaljplan för Mölnlyckemotet 
den 23 november 2015 § 343. 
  
Intrången för allmän platsmark GATA (Metallvägens förlängning) innebär att befintliga 
parkeringsytor på fastigheterna Kindbogården 1:103 och 1:106 behöver tas i anspråk och 
därför ersättas på annan yta. 
Kvartersmark för nya parkeringsanläggningar ska regleras till respektive 
fastighet. Parkeringsanläggningarna är av väsentlig betydelse för fastigheterna och flytt 
av befintliga parkeringsytor är nödvändigt för detaljplanens genomförande. 
  
Parallellt med framtagandet av detaljplanen har kommunen och ägarna till Kindbogården 
1:103 och 1:106 efter förhandling nått frivilliga överenskommelser för genomförandeavtal 
samt överenskommelse om fastighetsreglering. 
  
Samtliga avtal gäller endast under förutsättning att detaljplanen för Härryda Råda 1:1 m.fl. får 
laga kraft. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 juni 2021 
 Genomförandeavtal med Kindbogården 1:103 
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 Genomförandeavtal med Kindbogården 1:106 
 Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kindbogården 1:103, Solsten 1:104 

och Råda 1:1 
 Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kindbogården 1:103, 1:106 och 

Solsten 1:104 
 Markregleringskarta 
 Lägeskarta 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtal mellan Härryda kommun, 
Mölnlyckeförsamlingen av Jehovas Vittnen samt Colamano AB, samt att kommunstyrelsen 
uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna 
genomförandeavtalen under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalen. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen där konsekvens och riskanalys fördjupas och kvantifieras. I andra hand föreslår 
Peter Arvidsson att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 263  Dnr 2015KS531 

Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i 
Mölnlycke, Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 
Mölnlyckemotet, Härryda kommun. Uppdraget att upprätta detaljplan beslutades av 
kommunstyrelsen den 23 november 2015 § 343. Förslaget är förenligt med kommunens 
översiktsplan, ÖP2012. 
  
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Mölnlyckemotet genom att med den 
befintliga naturen och ny bebyggelse åstadkomma både en välkomnande entré till Mölnlycke 
och nya strategiska lägen för verksamheter. I planen ingår också en säkrare och mer attraktiv 
cykelförbindelse mot Mölndal och Göteborg. Nya hållplatslägen och förbättrad tillgänglighet 
med cykel skapar även bättre förbindelser med Mölnlycke företagspark norr om motet. 
  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till avtal som reglerar kostnadsfördelning 
och åtaganden mellan kommun och fastighetsägare vid utbyggnad av Metallvägen. 
  
En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige har godkänt 
genomförandeavtalet för detaljplan Råda 1:1 m.fl.. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Plankarta 
 Planbeskrivning 
 Illustrationskarta 
 Granskningsutlåtande 
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 Kommunstyrelsens beslut den 23 november 2015 § 34 
  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) och Ulla-Karin 
Johansson (S) i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för 
att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för området, och i andra hand att kommunstyrelsen 
avslår Per Vorbergs förslag. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen där konsekvens och riskanalys fördjupas och kvantifieras, och i andra hand att 
kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 

 
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 ställa Per 
Vorbergs förslag mot Roland Jonssons förslag om avslag. 
  
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 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 2.    
   
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 
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Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 3. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-08-26  

 

Voteringslista: § 263 
Ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke, 
Härryda kommun,  2015KS531 
 
Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 

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 
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Reservation: 

6 Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i 

Mölnlycke, Härryda kommun  

Innan ett beslut med denna dignitet tas borde naturligtvis alltid en miljökonsekvensanalys göras. Det 
är inte gjort i detta fallet. Den politiska majoriteten verkar i vanlig ordning inte tycka att det behövs 
analyseras innan beslut tas och väljer att inte återremittera ärendet. Detta är ett märkligt agerande 
då det finns rödlistade arter i området. Vi finner att man inte borde anta en detaljplan utan att en 
miljökonsekvensanalys gjorts. 

Av denna anledning väljer vi att reservera oss dels mot beslutet att inte återremittera till 
förvaltningen och dels mot antagandet av detaljplanen.  

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

Bilaga 3 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-08-26 § 263
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Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-08-26 § 263 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 6: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att inte återemittera ärendet till förvaltningen att ta 
fram en miljökonsekvensbeskrivning för området.  
 
Jag reserverar mig även för beslutet att anta detaljplanen. Området för detaljplanen 
ligger i direkt anslutning till Rådasjöns naturreservat med rödlistade arter och är även 
ett riksintresse för friluftsliv. Inom området finns även delar med höga naturvärden.  
 
Roland Jonsson 
MP Härryda  
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§ 264  Dnr 2021KS471 

Revidering av ägardirektiv för Förbo AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för Förbo AB. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Förbo AB ägs av kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Ägarrådet i Förbo AB 
har för en hållbar utveckling av Förbo AB:s bostadsområden sett ett behov av att kunna bygga 
bostadsområden som består av en kombination av hyresrätter och bostadsrätter och/eller 
ägarlägenheter. Revideringen av ägardirektivet kommer göra det möjligt för styrelsen i 
bolaget att besluta om att bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter samt avyttra dessa.  
  
Vid större investeringar i parkeringsanläggningar för att tillgodose parkeringsbehovet i Förbo 
AB:s bostadsområden kan det finnas affärsmässiga skäl för att placera parkeringsverksamhet 
(exklusive fastighet) i separat bolag, vilket kräver ändring av ägardirektivet.  
  
Därutöver har bolaget ett önskemål om att få en rapportering som harmoniserar med 
rapporteringen till ägarkommunerna, som sker tertialvis. Därför föreslås att nuvarande 
skrivelse i ägardirektivet om kvartalsvis rapportering ändras till ”löpande”.  
  
Ägardirektiv för de kommunala bolagen är en fråga av principiell beskaffenhet och ska 
beslutas av kommunfullmäktige. För att föreslaget ägardirektiv ska få giltighet krävs att det 
fastställs av kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 juli 2021  
 Utredning från Ernst & Young AB om styrelsen i Förbo AB kan besluta om vissa 

övervägda åtgärder 
 Nuvarande ägardirektiv för Förbo AB 
 Förslag till reviderat ägardirektiv för Förbo AB 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 

24 / 98



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 265  Dnr 2021KS402 

Policy gällande alkohol och droger i Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Policy gällande alkohol och droger i Härryda kommun. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar Policy gällande alkohol och droger i 
Härryda kommun upphäver kommunstyrelsen Alkohol och drogpolicy för anställda i Härryda 
kommun, fastställd av kommunstyrelsen den 5 januari 2015 §10. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande Alkohol och drogpolicy för anställda i Härryda kommun fastställdes år 2015 och 
behöver uppdateras. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ny policy för alkohol och 
droger i Härryda kommun. 
  
I gällande policy framgår det att arbetsgivarens ambition är att erbjuda hjälp och behandling 
vid konstaterat missbruk. Förvaltningens förslag till ny policy är att chef ska agera enligt 
rutin, detta för att det först ska konstateras om medarbetaren är i behov av hjälp och 
behandling innan det erbjuds. Detta innebär att arbetsgivaren kan vidta arbetsrättslig åtgärd i 
de fall det handlar om droganvändning kopplad till misskötsamhet och inte en medicinsk 
problematik. Vid diagnostiserad problematik har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar. 
  
I gällande policy framgår det att det inte är tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger 
under tjänstgöringstid. I förvaltningens förslag på ny policy föreslås att det inte heller ska vara 
tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen, även om det är utanför 
arbetstid. Vidare föreslås nya policyn innehålla information om att användning av droger är 
förbjudet i lag och att användning av droger även utanför arbetstid kan leda till arbetsrättsliga 
konsekvenser. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 augusti 2021 
 Policy gällande alkohol och droger i Härryda kommun, 9 augusti 2021 
 Alkohol och drogpolicy för anställda i Härryda kommun, fastställd av 

kommunstyrelsen den 5 januari 2015 §10. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) och Håkan Eriksson (KD) 
att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag föreslår att kommunfullmäktige 
antar Policy gällande alkohol och droger i Härryda kommun, samt att kommunstyrelsen 
upphäver Alkohol och drogpolicy för anställda i Härryda kommun, fastställd av 
kommunstyrelsen den 5 januari 2015 §10 under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
policy gällande alkohol och droger i Härryda kommun. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 266  Dnr 2020KS808 

Redovisning av uppdrag att se över styrande dokument gällande 
deltagande på distans vid politiska sammanträden samt antagande 
av anvisningar för deltagande på distans vid politiska 
sammanträden  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Anvisningar för deltagande på distans vid politiska 
sammanträden. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden antagna den 18 maj 2020 § 93. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar Anvisningar för deltagande på distans vid 
politiska sammanträden upphäver kommunstyrelsen Riktlinjer för deltagande på distans vid 
kommunstyrelsens sammanträden antagna den 2 april 2020 § 137. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om ändring av styrande dokument för deltagande på 
distans vid politiska sammanträden är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 7 januari 2021 § 21 förvaltningen i uppdrag att se över de styrande 
dokumenten gällande deltagande på distans vid politiska sammanträden samt återkomma med 
förslag på nödvändiga ändringar. Bakgrunden till uppdraget är att det finns behov av översyn 
utifrån erfarenheter som den praktiska hanteringen gett under pandemin, inför framtida 
hantering under pandemin och tiden efter.  
  
Förvaltningen har sett över riktlinjerna för deltagande på distans och arbetat fram nya 
anvisningar. De nya anvisningarna föreslås gälla för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
välfärdsnämnden, miljö- och bygglovsnämnden, krisledningsnämnden och valnämnden för att 
uppnå enhetlighet i sådana ordningsfrågor som kan uppkomma vid möten med närvaro på 
distans. Förvaltningen har även sett över reglementena och föreslår inga ändringar av dem i 
dagsläget. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 augusti 2021 
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 Kommunstyrelsens beslut 7 januari 2021 § 21, uppdrag om ändring av styrande 
dokument för deltagande på distans vid politiska sammanträden 

 Anvisningar för deltagande på distans vid politiska sammanträden, 8 juni 2021 
 Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden, antagna 

av kommunfullmäktige 18 maj 2020 § 93 
 Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunstyrelsens sammanträden, antagna av 

kommunstyrelsen 2 april 2020 § 137 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 267  Dnr 2021KS433 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdesdagar för år 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2022. 
  
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (14–18 februari), påsklovet vecka 15 (11–15 april) 
samt höstlovet vecka 44 (31 oktober-4 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under 
dessa veckor. 
  

 Torsdag 3 februari 
 Torsdag 3 mars 
 Torsdag 31 mars 
 Torsdag 28 april 
 Torsdag 19 maj 
 Torsdag 16 juni 
 Torsdag 22 september 
 Torsdag 20 oktober 
 Torsdag 17 november 
 Torsdag 15 december 

  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 juni 2021 

  
 

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

Rapport om fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i 
framtiden från beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport om fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i 
framtiden 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 vilka troliga 
framtidsbehov som kommer att finnas för kommunens barn och unga samt civilsamhällets roll 
i framtiden. Beredningens arbete har utmynnat i rapporten Fritid för barn och unga samt 
civilsamhällets roll i framtiden. Rapporten var uppe för överläggning i fullmäktige den 19 
april 2021, § 94. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från beredningen 17 maj 2021 
 Rapport Fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i framtiden 19 januari 2021 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 269  Dnr 2020KS591 

Förtydligande av beredningen för demokratifrågors uppdrag  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt beredningen för demokratifrågor att fortsätta arbetet med 
översyn av den politiska organisationen och arvodesreglementet samt lämna förslag på 
förändringar.  
  
Kommunfullmäktige delger beredningen för demokratifrågor beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 att inrätta en tillfällig beredning för 
demokratifrågor. Beredningen gavs i uppdrag att göra en utvärdering av den politiska 
organisationen inför mandatperioden 2022-2026. Beredningen ska även göra en översyn av 
nuvarande arvodesreglemente. 
  
Beredningens presidium har haft avstämningar med kommunfullmäktiges presidium under 
våren 2021. Vid en sådan avstämning den 31 maj 2021 redovisade beredningen resultatet av 
de utvärderingar som gjorts under våren. Under hösten planerar beredningen att göra en 
översyn av arvodesreglementet. I samband med avstämningen uppkom frågan om 
redovisningen av uppdraget ska innehålla förslag till förändringar i den politiska 
organisationen respektive arvodesreglementet utifrån vad beredningens utvärdering 
visar. Kommunfullmäktiges presidium vill därför förtydliga att beredningens uppdrag 
innefattar att beredningen ska föreslå förändringar i den politiska organisationen samt i 
arvodesreglementet utifrån den översyn som beredningen gör. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 22 juni 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 12 november 2020 § 210, inrättande av en tillfällig 

beredning för demokratifrågor 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 270  Dnr 2021KS127 

Svar på motion gällande bevarande av skyddsvärd natur i Härryda 
kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 6 april 2021 § 52 beslutade kommunfullmäktige att remittera motion om “Bevarande av 
skyddsvärd natur i Härryda kommun” från Roland Johansson (MP) och Marie strid (MP) till 
kommunstyrelsen. I motionen beskrivs att området som redovisas i planhandlingarna för 
Landvetter Södra är ett unikt skogsområde med mycket höga naturvärden som är orört sen en 
långt tid. Utifrån detta yrkar motionärerna att kommunfullmäktige ska inleda en förstudie för 
att utröna möjligheterna till att bilda en nationalpark som omfattar området som beskrivs i den 
fördjupade översiktsplanen för Landvetter Södra. Då en nationalpark både skulle motarbeta 
kommunens möjligheter att förverkliga ambitionen för Landvetter Södra och möjligheten för 
en ny järnväg mellan Göteborg och Borås bedömer förvaltningen att det inte är aktuellt att 
inleda en förstudie för att utröna möjligheten till att bilda en nationalpark. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Motion om att bevara skyddsvärd natur i Härryda kommun 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 271  Dnr 2020KS635 

Svar på motion om barnkonventionen som lag  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Oskar Sköld (S) och Siw Hallbert (S) om barnkonventionen som lag. 
Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och redovisa för 
kommunfullmäktige hur den nya lagen avses implementeras i Härryda kommuns arbetssätt 
och beslutsprocesser.  
  
Förvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen det pågående arbetet med att implementera 
barnkonventionen i kommunens arbetssätt och beslutsprocesser. Förvaltningen bedömer att 
motionen därmed kan anses besvarad.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 juni 2021 
 Motion om barnkonventionen som lag 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 272  Dnr 2020KS632 

Svar på motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
  

Reservation 
Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

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 konkurrensutsätta 
näringslivsverksamheten. Motionärerna föreslår att näringslivsenheten konkurrensutsätts, då 
motionärerna gör antagandet att det finns möjligheter till besparingar i samband med detta. 
Motionärerna konstaterar att näringslivsenheten består av fem anställda med varierande 
uppdrag och anser att verksamheten är möjlig att konkurrensutsätta utan att det leder till sänkt 
kommunal service för kommunens invånare. 
  
Det finns inga formella hinder mot att konkurrensutsätta arbetet med näringslivsfrågor. 
Förvaltningens bedömning är dock att rollerna näringslivschef och företagslots ska vara i 
kommunens regi för att skapa bäst effekt och nytta. Uppdragen besöksnäringsutvecklare och 
platsutvecklare skulle kunna utföras av extern aktör eller i annan form, t.ex. genom mer 
tillfälliga konsultinsatser. Det ställer dock krav på resurssättning för beställarkompetens, 
ledning och uppföljning och skulle dessutom innebära avbräck i det nyligen uppbyggda 
arbetet kring Råda Säteri, besöksnäring och platsutveckling. Förvaltningen bedömer därmed 
att en konkurrensutsättning inte skulle tillföra nytta som står i relation till den insats som det 
skulle kräva att handla upp och ställa om delar av arbetet. 
  
Förvaltningens bedömning är sammantaget att det inte finns skäl att ompröva den 
organisationsform näringslivsenheten har idag. Det bedöms varken ändamålsenligt eller 
resurseffektivt att konkurrensutsätta verksamheten.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 juni 2021 
 Motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Robert Langholz (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Robert Langholz förslag 
  
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-08-26  

 

Voteringslista: § 272 
Ärende: Svar på motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten,  2020KS632 
 
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 4 1 
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§ 273  Dnr 2021KS165 

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 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 113,6 mnkr för 2021 och med 
ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 77,4 mnkr. 
Kommunstyrelsen avviker negativt med knappt 15 mnkr och Välfärdsnämnden visar 
överskott om drygt 25 mnkr. Finansförvaltningens avvikelse är positiv om 69 mnkr medan 
den politiska verksamheten visar underskott om 1,9 mnkr. I prognosen ingår inte intäkter från 
exploateringsverksamheten. 
  
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 286 mnkr. Det innebär att sektorernas prognos 
ligger inom ramen för godkända nivåer. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 juli 2021 
 Månadsprognos per juni 2021 KS 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 274  Dnr 2021KS321 

Finansiering av Mölndalsåns vattenråd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att få en genomlysning av 
arbetet med vattenfrågor ur ett organisatoriskt och finansiellt perspektiv. Samt hur kommunen 
arbetar med riskområden i kommunen och i samverkan. 
  

Jäv 
Fråga om jäv lyfts med anledning av att Bengt Johansson är ledamot i Mölndalsåns vattenråd. 
Bengt Johansson anser sig inte vara jävig. Kommunstyrelsen anser inte att Bengt Johansson är 
jävig. Kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendet med alla ledamöter och ersättare 
fortsatt närvarande. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mölndalsåns vattenråd är ett samverkansorgan mellan Bollebygds, Härrydas och Lerums 
kommun samt Mölndals stad, Göteborgs stad och ett antal intresseorganisationer. Rådet ska 
verka för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk 
och kemisk status samt skapa samsyn kring vattenresurserna inom Mölndalsåns 
avrinningsområde. 
  
Den 16 mars 2021 ställde Mölndalsåns vattenråd en förfrågan om finansiering av rådets 
verksamhet till kommunstyrelsen i Bollebygds, Härrydas och Lerums 
kommun samt Mölndals och Göteborgs stad.  
  
För att få ett fungerande och effektivt vattenvårdsarbete inom Mölndalsåns vattenråd föreslår 
vattenrådet att rådets medlemskommuner avsätter en budget, utöver det årliga 
samverkansbidraget från Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, från och 
med 2022. Enligt förslaget ska kommunernas sammanlagda årliga avgift baseras på 2 
kr/invånare inom Mölndalsåns avrinningsområde, avrundat till 350 000 kr. Dessa fördelas så 
att hälften av avgiften baseras på respektive kommuns andel av den totala befolkningen och 
hälften baseras på hur stor andel av avrinningsområdet respektive kommun har. Enligt 
förslaget ska Härryda kommun betala 103 000 kr per år. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Förfrågan gällande finansiering av Mölndalsåns vattenråd 
 Arbetsordning Mölndalsåns vattenråd 

39 / 98



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Broschyr Mölndalsån 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) och Roland Jonsson (MP) att 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att få en genomlysning av 
arbetet med vattenfrågor ur ett organisatoriskt och finansiellt perspektiv. Samt hur kommunen 
arbetar med riskområden i kommunen och i samverkan. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 275  Dnr 2021KS405 

Startbesked för investeringsprojekt för utbyggnad av trafiksäkra 
cykel- och skolvägar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för del av investeringsprojektet utbyggnad av 
trafiksäkra cykel- och skolvägar med 1 300 000 kr för 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om startbesked för investeringsprojekt den 7 januari 2021 § 13, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investering för utbyggnad av trafiksäkra cykel- 
och skolvägar pekades ut som ett sådant projekt. 
  
I investeringsbudget 2021 finns det 1 300 000 kr avsatta för utbyggnad av trafiksäkra cykel- 
och skolvägar. I det nu aktuella ärendet föreslås att 1 300 000 kr ianspråktas för att genomföra 
utbyggnad av gång- och cykelväg längs Tahultsvägen. Trafikverksamhetens bedömning är att 
det finns behov av att bygga gång- och cykelväg längs den del av Tahultsvägen som idag 
saknar gång- och cykelväg. Åtgärden syftar till att förbättra trafiksäkerheten längs sträckan för 
bland annat de skolelever som använder sträckan för att ta sig till och från skolan och 
samtidigt bygga bort en felande länk i gång- och cykelvägnätet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Gång- och cykelväg Tahultsvägen 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 276  Dnr 2021KS377 

Försäljning av Bårhult 1:155  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Köpekontrakt mellan Härryda kommun och LEJE Fastigheter 
AB.  
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan LEJE 
Fastigheter AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter 
fastigheten Bårhult 1:155 om totalt 3096 kvm till LEJE Fastigheter AB för en köpeskilling 
av 2 012 400 kronor.   
  
LEJE Fastigheter AB har för avsikt att upprätta en byggnad för Liebherr Sverige AB 
innehållande kontor, visningshall, verkstad samt personalutrymmen. Överlåtelsen avser ett 
område som enligt detaljplanen är avsedd för industri, kontor och logistik. LEJE Fastigheter 
AB kommer att bygga, äga och förvalta fastigheten.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Köpekontrakt 
 Lägeskarta 
 Bårhults företagspark värdebedömning 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 277  Dnr 2021KS400 

Uppdrag att upprätta detaljplan för Landvetter 6:15 m.fl. i Landvetter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för 
Landvetter 6:15 m.fl. i Landvetter. Detaljplanen genomförs som exploatörsdriven detaljplan 
enligt Härryda kommuns modell. 
  

Reservation  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 5. Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 
6.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja ansökan om planbesked den 4 april 2019 § 109. 
Förvaltningen gör bedömningen att ett planuppdrag kan ges och arbetet med detaljplanen kan 
startas upp.  
  
Planbeskedet omfattade möjligheten att bebygga området med 100–300 bostäder i blandande 
former och upplåtelseformer. Området är beläget i Landvetter mellan riksväg 40 och 
Mölndalsån. Det är förenligt med översiktsplanen, ÖP2012. Området är beläget inom 
Landvetters tätortsavgränsning och inom 600 meter från större kollektivtrafikknutpunkt där 
förtätningar anges som särskilt positivt.  
  
Förutsättningarna på platsen är komplexa och det är många frågor som behöver utredas i 
detaljplanen.  
  
Med anledning av det strategiska läget i Landvetter och pågående processer i Landvetter 
centrum, Landvetter södra samt sambandet dem emellan behöver detaljplanen följa och 
anpassas efter andra processer.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 juni 2021 
 Ansökan om planbesked gällande Landvetter 6:15, 6:306, 6:581, 6:582 & 6:6  
 Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2019 § 109 
 Begäran om planbesked för Landvetter 6:15, 6:306, 6:581, 6:582 & 6:6 
 Bilaga i form av karta till tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 4 april 2019 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, uppdrar 
åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för Landvetter 6:15 m.fl. i 
Landvetter. Detaljplanen genomförs som exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda kommuns 
modell. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), 
Ulla-Karin Johansson (S) och Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs 
förslag. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Sammanträdesdatum  
2021-08-26  

 

Voteringslista: § 277 
Ärende: Uppdrag att upprätta detaljplan för Landvetter 6:15 m.fl. i Landvetter,  2021KS400 
 
Omröstningslista 5 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 
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Reservation: 

20 Uppdrag att upprätta detaljplan för Landvetter 6:15 med flera i Landvetter 

Detta är en detaljplan som inte borde upprättas. Detta beroende på många olika faktorer. Dels är det 
ett område som ligger nära riksväg 40 och har stora problem med störande ljud. Dels ligger det i nära 
anslutning till Mölndalsån. Här har förvaltningen lyft många komplicerande faktorer. Trots detta 
väljer den politiska majoriteten att gå vidare. Ett sådant beslut riskerar att förvaltningen lägger 
arbetstid på ett projekt som inte leder någon vart. Detta istället för att genomföra projekt som leder 
till bostäder eller ytor till näringslivets etableringar. I det läge vi befinner oss vore det klokare att 
sikta på projekt som är genomförbara än projekt som har många komplicerande faktorer. 

Av dessa anledningar väljer vi att reservera oss. 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-08-26 § 277
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Bilaga 6 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-08-26 § 277 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 20: Uppdrag att upprätta detaljplan för Landvetter 6:15 m.fl. i 
Landvetter 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att upprätta detaljplan.  I förvaltningens 
sammanfattning av ärendet anges att förutsättningar är komplexa:  

o Mölndalsån naturvärden hänsynsnivå 2 och 4, Mölndalsån en 
sammanhängande natur och rekreationsområde.  

o Strandskyddsbestämmelser vid Mölndalsån.  
o Närhet till riksväg 40 och kust tillkustbanan, risk för bullervibrationer och 

risker för farligt gods 

Vid ansökan om planbesked 2019-01-22 var förvaltningen förslag till beslut att avslå 
ansökan om planbesked. 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda  
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§ 278  Dnr 2021KS39 

Planbesked för del av Tahult 4:2  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för fastigheten Tahult 4:2.  
  
Arbetet med detaljplanen bedöms kunna påbörjas under budgetperioden 2023–2025. 
  

Reservation  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 7. Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 
8.  
 

Sammanfattning av ärendet 
NCC Property Development AB inkom den 13 januari 2021 med en begäran om planbesked 
för del av fastigheten Tahult 4:2. Ansökan kompletterades den 11 mars 2021. Ansökan avser 
utveckling av en skola för upp till 600 elever i årskurserna F–9, ett särskilt boende för äldre 
(SÄBO) samt villabebyggelse. Området ligger cirka två kilometer norr om Landvetter 
centrum, i anslutning till bostadsområdet Önneröd. Ansökan omfattar cirka 10 000 m² lokaler 
(BTA) och 17 bostäder i småhusfastigheter. Marken är i privat ägo. 
  
I kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2012 ligger området i direkt anslutning till 
Landvetters utvecklingsområde. Området ligger med närhet till väl fungerande befintlig 
infrastruktur. 
  
Förvaltningen ställer sig positiv till en utveckling av området och gör bedömningen att 
ansökan om planbesked kan beviljas. Frågor gällande bland annat naturvärden, påverkan på 
riksintresse, utformning och storlek på skola och särskilt boende för äldre måste dock beaktas 
och studeras vidare. Om det vid kommande planläggning visar sig att behovet av skola och 
särskilt boende saknas ser förvaltningen positivt på att istället möjliggöra bostäder, efter 
önskemål som framkommit i dialog med exploatören.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 juni 2021 
 Karta, gräns för riksintresse  
 Ansökan om planbesked  
 Komplettering  
 Välfärdsnämndens beslut den 16 december 2020 § 296 
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 Kommunstyrelsens beslut den 24 september 2020 § 330 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, beviljar 
ansökan om planbesked för fastigheten Tahult 4:2. Arbetet med detaljplanen bedöms kunna 
påbörjas under budgetperioden 2023–2025. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD), Ulla-Karin Johansson 
(S), Robert Langholz (S) och Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs 
förslag. 
  

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

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-08-26  

 

Voteringslista: § 278 
Ärende: Planbesked för del av Tahult 4:2,  2021KS39 
 
Omröstningslista 6 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 
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Reservation: 

21 Planbesked för del av Tahult 4:2 

Det finns delar i denna planen som borde omformas för att vara aktuell. Vi kan konstatera att vi 
redan i dagsläget har för många skolplatser och platser på SÄBO. Att då skapa en plan med risk för 
ökat överskott av platser känns som ett risktagande med den kommunala ekonomin.  

Av dessa anledningar väljer vi att reservera oss. 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-08-26 § 278
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Bilaga 8 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-08-26 § 278 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 21: Planbesked för del av Tahult 4:2 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att bevilja ansökan om planbesked. Delar av området 
är riksintresse för friluftsliv. Det saknas behov av skola och vårdboende i området. Det 
är även 2 km till centralorten 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda  
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§ 279  Dnr 2021KS74 

Begäran om planbesked för del av Björröd 1:13  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar planbesked för del av Björröd 1:13.  
  
Planläggning bedöms kunna påbörjas tidigast 2022–2023 under förutsättning att: 

 Nödvändig trafikinfrastruktur har föreslagits av kommunen och finns med som 
namngivet objekt i nationell plan för perioden 2022–2026 

 Avsiktsförklaring har tagits fram och skrivits på så att medfinansiering och 
ansvarsfördelning för åtgärderna tydliggjorts 

 Avtalsskrivning med Trafikverket avseende nödvändig trafikinfrastruktur har 
påbörjats 

 Avtal tecknats mellan kommunen och sökande avseende ekonomisk ansvarsfördelning 
för infrastrukturutveckling 

  

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

Sammanfattning av ärendet 
En begäran om planbesked för utveckling av industri och lager inom del av Björröd 1:13, som 
ingår i programområde för Airport City, inkom den 27 januari 2021. Exploateringen omfattar 
industri och logistikbyggnader med totala bruttoarean cirka 350 000 kvm. 
  
Förvaltningen bedömer att ansökan om planbesked följer intentionerna i program för Airport 
City som godkändes av kommunstyrelsen den 21 november 2011 § 299. Ansökan är även 
förenlig med gällande översiktsplan, ÖP2012, som anger verksamheter på kort sikt. 
  
Vid en planläggning måste de geotekniska och kulturhistoriska förutsättningarna klarläggas 
liksom exploateringens och vägdragningens påverkan på naturvärden, generellt biotopskydd, 
rödlistade arter samt riksintresse för kommunikationer. 
  
Remissvar har erhållits från Trafikverket i vilket de framför att exploateringens och 
trafikstrukturens eventuella påverkan på statlig anläggning och eventuellt behov av åtgärder 
vid Landvettermotet och Ryamotet måste klargöras. Vidare framför Trafikverket att en 
eventuell planläggning måste förhålla sig till lokaliseringsutredningens process avseende ny 
järnväg mellan Göteborg–Borås och uppmärksamma kommande revidering av riksintresset 
för järnvägen kopplat till samråd 3 i lokaliseringsutredningen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 juni 2021 
 Ansökan om planbesked daterad 2021-01-27 
 Volymstudie Log2 GOT daterad 2021-01-21 
 Airport City trafikutredning daterad 2020-10-23 
 Planerat framtida övergripande vägnät 
 Ny av- och påfart väg 40 Göteborg–Borås 
 Orienteringskarta daterad 2021-05-24 
 Kommunstyrelsens beslut den 21 november 2011 § 299 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L) och Patrik Linde (S) att 
kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, beviljar planbesked för del av 
Björröd 1:13, samt att planläggning bedöms kunna påbörjas tidigast 2022–2023 under 
förutsättning att: 

 Nödvändig trafikinfrastruktur har föreslagits av kommunen och finns med som 
namngivet objekt i nationell plan för perioden 2022–2026 

 Avsiktsförklaring har tagits fram och skrivits på så att medfinansiering och 
ansvarsfördelning för åtgärderna tydliggjorts 

 Avtalsskrivning med Trafikverket avseende nödvändig trafikinfrastruktur har 
påbörjats 

 Avtal tecknats mellan kommunen och sökande avseende ekonomisk ansvarsfördelning 
för infrastrukturutveckling 

  
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 280  Dnr 2021KS92 

Policy för tillgänglighet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Policy för tillgänglighet. 
  
Kommunstyrelsen upphäver Förvaltningens strategi för att motverka funktionshinder, 
fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2014 § 14. 
  
Kommunstyrelsen delger välfärdsnämnden beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunfullmäktige fastställde kommunstyrelsen 2014 ”Förvaltningens 
strategi för att motverka funktionshinder”. I samband med att kommunens styrmodell 
ändrades 2019 synliggjordes ett behov av att arbeta fram en ny struktur för 
tillgänglighetsarbetet. 
  
Nu föreslås en policy för tillgänglighet som därmed ersätter den tidigare strategin med 
tillhörande handlingsplan. Policyn utgör ett normerande dokument och tydliggör 
grundläggande förhållningssätt i tillgänglighetsfrågorna. Policyn har inte en särskild 
handlingsplan med specifik budget kopplad till sig. Arbetet med tillgänglighetsfrågorna 
hanteras istället inom ramen för ordinarie styrmodell för planering och uppföljning, med 
policyns inriktning som grund. 
  
Förslaget till policy utgår från det nationella målet för funktionshinder-politiken som kom 
2017; ” att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsstörningar som 
utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer 
med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund”. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 juni 2021 
 Policy för tillgänglighet, 15 juni 2021 
 Förvaltningens strategi för att motverka funktionshinder, fastställd av 

kommunstyrelsen den 7 januari 2014 § 14 
 Protokollsutdrag från Rådet för funktionshinderfrågor 14 april 2021 § 14. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 281  Dnr 2020KS157 

Redovisning av uppdrag att utvärdera genomförd 
upphandlingsprocess  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 i § 150 att tilldela kontrakt för köp av lastbil 
med kran och lastväxlare till Scania Sverige AB. Kommunstyrelsen beslutade också att 
förvaltningen skulle återkomma med en utvärdering av upphandlingsprocessen med anledning 
av att få leverantörer lämnade anbud. 
  
Inför upphandlingen genomförde servicefunktionen, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, 
och upphandlingsenheten en omvärldsanalys och en marknadsanalys. Omvärldsanalysen 
visade att ett flertal närliggande kommuner (Kungsbacka, Alingsås, Partille och Mölndal) 
upphandlat eller var i färd med att upphandla liknande lastbilar med liknande krav. I 
omvärldsanalysen framkom också att de kommuner i Sverige som i närtid upphandlat 
liknande lastbil fått ett till två anbud. Underlaget till analyserna togs fram genom att gå 
igenom genomförda offentliga upphandlingar i Sverige via det IT-stöd som 
upphandlingsfunktionen har tillgång till samt kontakt med upphandlare i flera av GR-
kommunerna. I marknadsanalysen framkom att det främst fanns två lastbilstillverkare som 
lämnar anbud i offentliga upphandlingar. Det var lastbilstillverkarna Volvo och Scania. 
Lastbilstillverkarna MAN och Mercedes förekommer, men det är undantagsvis.  
  
Inför arbetet med upphandlingen av lastbilen tillsattes en grupp med representanter från 
upphandlingsfunktionen och från enheten som ska använda lastbilen. Fokus för gruppen har 
varit att ta fram ett upphandlingsdokument som konkurrensutsätter marknaden. Stor vikt har 
lagts på att öppna upp för så många leverantörer som möjligt genom att inte ställa snäva krav 
eller styra upphandlingen mot en viss leverantör. Exempelvis genom att använda så kallade 
mervärden (”bör-krav”) där leverantören får ett fiktivt avdrag på anbudspriset om den kan 
leverera efterfrågad funktion. Med denna metod finns möjlighet för alla leverantörer att lämna 
anbud. 
  
I utvärderingen av upphandlingsprocessen konstaterar förvaltningen att det som framkommit i 
genomförd omvärlds- och marknadsanalys inför upphandlingen stämde väl överens med 
Härryda kommuns upphandlingsprocess. Upphandlingsdokumenten som togs fram har öppnat 
upp för att alla leverantörer skulle kunna lämna anbud men likt andra upphandlingar av 
liknande lastbil som gjorts konstaterar förvaltningen att det inte lett till att fler leverantörer 
valt att lämna anbud till Härryda kommun. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 juni 2021 
 Uppdrag från kommunstyrelsen 31 mars 2021 § 150 
 Upphandlingsdokument 28 januari 2021 
 Upphandlingsrapport 10 augusti 2021 

 

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

Förslag från arbetsgruppen för politiskt inspel på samrådshandling 
för ny översiktsplan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ett omtag av översiktsplanarbetet och avser tillsätta ett utskott 
som ska utgöra styrgrupp för förvaltningens tjänstemän i utarbetande av ett nytt 
samrådsförslag till ny översiktsplan. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till beslut och nödvändiga 
styrdokument för tillsättande av utskott för arbete med ny översiktsplan senast på 
sammanträdet 21 oktober 2021. Kommunstyrelsen utser ledamöter ur kommunstyrelsen att 
ingå i ÖP-utskottet. Bestämmelserna för ÖP-utskottet ska dock möjliggöra för representation 
utanför kommunstyrelsen så att samtliga tio partier kan medverka i arbetet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp den 29 april 2021 § 168 som fick i uppdrag att 
sammanställa politiska inspel på samrådshandlingar för ny översiktsplan (ÖP). Arbetsgruppen 
fick även i uppdrag att arbeta fram och förankra hur parkeringsplaneringen ska utformas i 
Härryda kommun, vilket ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 
2021. 
 
Arbetsgruppen har nu lämnat förslag gällande inspel på samrådshandlingar för ny 
översiktsplan. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg 2021-08-16 
 Anteckningar från arbetsgruppen för politiskt inspel på samrådshandling för ny 

översiktsplan och parkeringsstrategi 2021-08-10, inklusive bilagor 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Mikael Johannison (M) och Håkan Eriksson 
(KD) att kommunstyrelsen beslutar om ett omtag av översiktsplanarbetet och avser tillsätta ett 
utskott som ska utgöra styrgrupp för förvaltningens tjänstemän i utarbetande av ett nytt 
samrådsförslag till ny översiktsplan, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta 
fram förslag till beslut och nödvändiga styrdokument för tillsättande av utskott för arbete med 
ny översiktsplan senast på sammanträdet 21 oktober 2021. Kommunstyrelsen utser ledamöter 
ur kommunstyrelsen att ingå i ÖP-utskottet. Bestämmelserna för ÖP-utskottet ska dock 
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möjliggöra för representation utanför kommunstyrelsen så att samtliga tio partier kan 
medverka i arbetet. 
  

Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 19:10-19:20.   
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 283  Dnr 2021KS479 

Uppdrag att utreda hur kommunens skog bör förvaltas på bästa sätt  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och olika möjligheter 
för förvaltning av kommunens skog. 
  
Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast december 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om uppdrag att utreda hur kommunens skog bör 
förvaltas på bästa sätt. Förvaltningens befintliga avtal om förvaltning av kommunens skog 
löpte ut den 31 december 2020. Förvaltningen har vid två olika tillfällen under det senaste året 
haft skogsförvaltningen på upphandling. Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2021 § 243 
att inte utse leverantör för skogsförvaltning på grund av bristande konkurrens med anledning 
av få inkomna anbud. 
  
Inför att beslut tas om hur kommunens skog ska förvaltas ges förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten till egen förvaltning av skog, hur kranskommuner förvaltar och eventuellt 
upphandlar skogsförvaltning samt samverkansmöjligheter över kommungränser. Utredningen 
ska göras av extern konsult i samarbete med mark- och exploatering samt 
upphandlingsenheten. Syftet med utredningen är att klarlägga hur kommunens skog på bästa 
sätt bör förvaltas. 
  
Vid eventuell ny upphandling ska kravställningen ses över och politiskt samråd ske i 
ekonomiutskottet. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg 2021-08-03 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 284  Dnr 2021KS491 

Uppdrag om upphävande av generalplan (beslutades 1980)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att upphäva 
generalplanen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om uppdrag om upphävande av generalplan som 
beslutades 1980. 
  
I 1947 års byggnadslag infördes de översiktliga planinstituten såsom generalplaner för städer 
och tätorter. Generalplaner var ett verktyg för övergripande samhällsplanering. Alla typer av 
bestämmelser som finns i fastställda generalplaner har rättsverkan som områdesbestämmelser 
trots att vissa av dem enligt plan- och bygglagen (PBL) inte får antas som 
områdesbestämmelser idag. 
  
Sedan dess har PBL samt riksintressen och påverkansområden för flygplatsen ändrats flera 
gånger. Generalplanen utgör ett hinder för kommunens utveckling, bl.a. förhandsbesked 
utanför nu gällande buller- och påverkanszoner. Riksintresset m.m. för flygplatsen skyddas 
och regleras i andra dokument. Därutöver pågår ett arbete med framtagande av ny 
översiktsplan.  
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg 19 augusti 2021 
 Fastställelse generalplan 27 mars 1980 
 Generalplansbestämmelser förslag 27 mars 1980 
 Plankarta 
 Upphävande av områdesbestämmelser Helgered Landvetter 7 november 1988 § 145 

kommunfullmäktige 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 
beslutsunderlag för att upphäva generalplanen. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet så att 
kommunstyrelsen kan få en muntlig presentation om ärendet av förvaltningen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om bordläggning 
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. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet 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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§ 285  Dnr 2021KS496 

Utveckla Djupedalsäng för att stödja folkhälsan och föreningslivet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram förslag på hur aktivitetsområdet 
vid Djupedalsäng kan utvecklas och finansieras. 
  
Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under hösten 2021 för att kunna beaktas i 
kommande verksamhetsplan för 2022. 
  

Jäv 
Patrik Linde (S) deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende på grund av jäv. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om att utveckla Djupedalsäng för att stödja folkhälsan 
och föreningslivet. 
  
I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2017 fanns ett uppdrag att ”Utveckla 
Djupedalsäng för att stödja folkhälsan och föreningslivet.” (Uppdrag 7 TOF), som 
formulerades med ”Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda delar av 
föreningslivet arbeta fram en plan för och bygga permanenta hallar för gymnastik och Sacro, 
se över möjligheten för boule och möjliggöra Mölnlycke IF’s vision i anslutning till 
Djupedalsskolan och Djupedalsäng.”. 
  
Delen i uppdraget att ”… möjliggöra Mölnlycke IF’s vision i anslutning till Djupedalsskolan 
och Djupedalsäng.” har av olika anledningar förskjutits och förändrats under en tid, och olika 
personer har slutat och tillkommit både hos Mölnlycke IF och i vår förvaltning. Nu bedöms 
att det finns förutsättningar att komma vidare för att slutföra också denna del i det gamla 
uppdraget. 
  
Därför ges förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag på hur aktivitets-området vid 
Djupedalsäng kan utvecklas och finansieras. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen 
under hösten 2021 för att kunna beaktas i kommande verksamhetsplan för 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg 23 augusti 2021 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Martin Tengfjord (SP), David Dinsdale (L), 
Håkan Eriksson (KD) och Kristin Arplöw (S) att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen 
att arbeta fram förslag på hur aktivitetsområdet vid Djupedalsäng kan utvecklas och 
finansieras, samt att uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under hösten 2021 för att 
kunna beaktas i kommande verksamhetsplan för 2022. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 286  Dnr 2021KS495 

Framtagande av underlag av brottsstatistik och kostnader för 
skadegörelse inom ramen för pågående uppdrag (VEP2021) om att 
öka tryggheten för medborgarna  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram underlag som beskriver brottssituation, 
kostnader, ersättningar och annat som ska utgöra underlag för prioriteringar av konkreta 
åtgärder i det pågående uppdraget med att öka tryggheten för medborgarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om framtagande av underlag av brottsstatistik och 
kostnader för skadegörelse inom ramen för pågående uppdrag (VEP2021) om att öka 
tryggheten för medborgarna. 
  
Förvaltningen har ett pågående arbete och uppdrag att arbeta med att öka tryggheten för 
medborgarna. Flera åtgärder är kostsamma, kräver planering, personella resurser, ansökningar 
och tillstånd m.m. 
  
För att öka kunskapsnivån inom politiken och att tillsammans med förvaltningen kunna 
prioritera vilka åtgärder som ska göras först, ges förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
kunskapsunderlag som beskriver bl.a. brottssituationen, kommunens kostnader för 
skadegörelse (m.m.), ersättningar som krävts av den/de som orsakat skadegörelsen, och hur 
mycket som ersatts till kommunen. 
  
I uppdraget med kunskapsunderlag önskas att det beskrivs vilka möjligheter kommunen har 
och i så fall hur det går att införa ”tipspeng” för att öka möjligheterna till att få tag på personer 
som kan dömas för brott och skadegörelse och bli ersättningsskyldiga. Uppdraget ska 
redovisas för kommunstyrelsen senast november 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg 23 augusti 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram underlag 
som beskriver brottssituation, kostnader, ersättningar och annat som ska utgöra underlag för 

66 / 98



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

prioriteringar av konkreta åtgärder i det pågående uppdraget med att öka tryggheten för 
medborgarna. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 287  Dnr 2020KS446 

Förslag på extra kommunstyrelsesammanträde 7 oktober 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda den 7 oktober 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om ett extra sammanträde den 7 oktober 
för att hantera informationsärenden, främst med fokus på näringslivsfrågor. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg 12 augusti 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att sammanträda den 7 oktober 2021. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 288  Dnr 2021KS429 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdesdagar för år 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2022. 
  
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (14–18 februari), påsklovet vecka 15 (11–15 april) 
samt höstlovet vecka 44 (31 oktober-4 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under 
dessa dagar. 
  

 Torsdag 13 januari 
 Torsdag 10 februari 
 Torsdag 10 mars 
 Torsdag 24 mars* 
 Torsdag 7 april 
 Torsdag 5 maj 
 Torsdag 2 juni 
 Onsdag 15 juni** 
 Torsdag 1 september 
 Torsdag 29 september 
 Torsdag 27 oktober 
 Torsdag 24 november 
 Onsdag 14 december 

  
* Förvaltningens verksamhetsberättelse behandlas 
** Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och bolag 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 juni 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 289  Dnr 2021KS95 

Svar med anledning av revisorernas granskning av kommunens 
arbete med att beakta barnkonventionen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen 
redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC granskat 
kommunens arbete utifrån barnkonventionen. Syftet har varit att bedöma om 
kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning är ändamålsenlig utifrån ett 
barnrättsperspektiv. Revisorerna framför fem rekommendationer om hur barnrättsarbetet kan 
utvecklas.  
  
Förvaltningen har utarbetat svar till revisionen och beskrivit pågående och planerat arbete för 
att ytterligare utveckla och förstärka barnrättsarbetet och fortsatt implementering av 
barnkonventionen.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 juli 2021  
 Granskningsrapport från PwC avseende kommunens arbete med att beakta 

barnkonventionen, daterad december 2020 
 Följebrev daterat 1 februari 2021 från kommunens revisorer 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 290  Dnr 2021KS364 

Behandling av bordlagt ärende: Initiativärende om kalkylverktyg för 
Landvetter södra  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger initiativärendet till sammanträdet 21 oktober 2021 då 
kalkylverktyget och hur konsortiet för Landvetter södra arbetar med det presenteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om kalkylverktyg för Landvetter södra. 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 27 maj 2021 § 233. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende från Peter Arvidsson om kalkylverktyg för Landvetter södra, 24 maj 

2021 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 291  Dnr 2021KS498 

Initiativärende om hot, påtryckningar och korruption. 
Tystnadskultur i Härryda kommun?  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att redogöra för kommunstyrelsen hur man 
arbetar för att förebygga, hindra, upptäcka och anmäla hot och hat som kan påverka personal 
och/eller beslutsfattande. Vilket stöd finns för personal som eventuellt utsätts, och hur 
förvaltningen samarbetar med de fackliga organisationerna och skyddsombuden kring dessa 
frågor. 
  

Protokollsanteckning 
Röstförklaring från Peter Arvidsson (SD): Sverigedemokraterna stödjer ordförandes förslag 
till beslut. Dock delar vi inte motiveringen till ordförandes förslag.  
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om hot, påtryckningar och korruption. 
Tystnadskultur i Härryda kommun? 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende från Peter Arvidsson om hot, påtryckningar och korruption. 

Tystnadskultur i Härryda kommun? Daterat 24 augusti 2021. 
 Skrivelse från Per Vorberg 25 augusti 2021 

  

Yttrande  
Peter Arvidsson (SD) meddelar att han vill lämna en röstförklaring i ärendet och läser upp 
den. Ordförande medger att röstförklaringen antecknas till protokollet. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att redogöra för 
kommunstyrelsen hur man arbetar för att förebygga, hindra, upptäcka och anmäla hot och hat 

72 / 98



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

som kan påverka personal och/eller beslutsfattande. Vilket stöd finns för personal som 
eventuellt utsätts, och hur förvaltningen samarbetar med de fackliga organisationerna och 
skyddsombuden kring dessa frågor. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 292  Dnr 2021KS500 

Initiativärende om en oberoende utredning av de ekonomiska 
effekterna för den kommunala skolan av en etablering av en 
fristående skola av typen Internationella Engelska skolan, i Härryda 
kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Roland Jonssons förslag om en oberoende utredning av de 
ekonomiska effekterna för den kommunala skolan av en etablering av en fristående skola av 
typen Internationella Engelska skolan, i Härryda kommun. 
  

Reservation  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 9. Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 
10.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Roland Jonsson (MP) har initierat ett ärende om en oberoende utredning av de ekonomiska 
effekterna för den kommunala skolan av en etablering av en fristående skola av typen 
Internationella Engelska skolan, i Härryda kommun. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende från Roland Jonsson om en oberoende utredning av de ekonomiska 

effekterna för den kommunala skolan av en etablering av en fristående skola av typen 
Internationella Engelska skolan, i Härryda kommun, inkom 26 augusti 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) 
och Ulla-Karin Johansson (S) att ett oberoende konsultföretag ges i uppdrag att utreda 
effekterna för den kommunala skolan i Härryda vid en etablering av en fristående skolkoncern 
av modellen Internationella Engelska Skolan. Resultatet av utredningen ska utgöra en viktig 
del av beslutsunderlaget gällande tillstånd till etablering. 
  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD) att kommunstyrelsen 
avslår Roland Jonssons förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 7. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-08-26  

 

Voteringslista: § 292 
Ärende: Initiativärende om en oberoende utredning av de ekonomiska effekterna för den 
kommunala skolan av en etablering av en fristående skola av typen Internationella Engelska 
skolan, i Härryda kommun,  2021KS500 
 
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 8 5 0 
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Reservation: 

35 Initiativärende om en oberoende utredning av de ekonomiska effekterna för  
den kommunala skolan av en etablering av en fristående skola av typen Internationella 
Engelska skolan, i Härryda kommun. 

I vanlig ordning väljer den politiska majoriteten att säga nej till att fördjupa oss i frågan om de 
konsekvenser som privata etableringar kan leda till för vår kommun. Man vill inte redovisa vare sig 
positiva eller negativa konsekvenser. Återigen så väljer man att avslå ett initiativ till fördjupad 
kunskap. Detta i sin ideologiska iver att privatisera. 

Vi anser att det är viktigt att politiker får den information som de behöver för att ta kloka beslut. 
Eftersom den politiska majoriteten inte delar denna bild så väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

Bilaga 9 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-08-26 § 292

77 / 98



Bilaga 10 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-08-26 § 292 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 35: Initiativärende om en oberoende utredning av de ekonomiska 
effekterna för den kommunala skolan av en etablering av en 
fristående skola av typen Internationella Engelska skolan, i Härryda 
kommun 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att inte godkänna initiativärendet. Vid mötet kunde 
inte den politiska majoriteten redovisa någon motivering till att avslå initiativärendet. 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda  
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§ 293  Dnr 2020KS745 

Svar på medborgarförslag om pumptrack i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige remitterade den 25 januari 2021 § 10 medborgarförslag om pumptrack i 
Mölnlycke till kommunstyrelsen som även fick i uppdrag att besluta i ärendet.  
  
Förslagsställaren föreslår att Härryda kommun ska iordningställa en pumptrack som är en 
äventyrsbana för framför allt cykling och liknande enligt en modell från Järpås skateförening i 
Lidköping. Förslagsställaren föreslår även att den kan placeras på outnyttjade frilufts- och 
motionsytor varpå de då skulle bli mer attraktiva att använda.  
  
Referensobjektet som förslagsställaren hänvisar till byggdes inom ramen för ideella sektorn 
till en kostnad av cirka 2,7 mnkr. Arvsfonden finansierade detta bygge till 60 procent, EU:s 
landsbygdsfond finansierade 10 procent, Sparbanksstiftelsen 20 procent och Lidköpings 
kommun 10 procent.  
  
Kostnadsmässigt kan byggandet av en pumptrack jämföras med den skatepark som finns i 
Mölnlycke och drivs av Chillskate (Sjövalla FK). Den anläggningen kostade 3,1 mnkr och 
tillkom genom initiativ från ideella sektorn med hjälp av Arvsfonden till 45 procent, privata 
sponsorer till 30 procent och Härryda kommun till 25 procent. Samma förening har utvecklat 
en bana för att cykla mountainbike i Finnsjöområdet. 
  
Förvaltningen delar uppfattningen om att fysisk aktivitet ska uppmuntras och av det skälet 
finns det ett brett utbud av anläggningar för motion och idrott, både utom- och inomhus. 
Förvaltningen anser därför att behovet är tillgodosett bland annat genom den skatepark och 
bana för mountainbike och bedömer vidare att föreslaget bör avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 juni 2021 
 Medborgarförslag - Pumptrack 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 294  Dnr 2020KS789 

Svar på medborgarförslag gällande Bårhults företagspark gång- 
och cykelbana  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att remittera medborgarförslaget 
Bårhults företagspark gång- och cykelbana till kommunstyrelsen och uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget föreslås att det genomförs en 
utredning för att ändra detaljplanen i Bårhults företagspark så att den inkluderar en gång- och 
cykelbana från cirkulationsplatsen Fläskebovägen/Gröenvägen till Blåsippebacken. 
  
Förvaltningen anser inte att det är lämpligt att ändra detaljplanen i Bårhults företagspark för 
att anlägga en gång- och cykelbana längs med Gröenvägens västra sida. De åtgärder som 
förvaltningen planerar att genomföra för att öka trafiksäkerheten i området uppfyller delvis 
syftet med förslaget om ändrad detaljplan. Då det för tillfället pågår flera byggprojekt längs 
med Gröenvägen kommer det först bli möjligt att påbörja arbetet under hösten 2021 eller 
våren 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut den 22 april 2014 § 60 
 Medborgarförslag gällande Bårhultsföretagspark gång- och cykelbana 
 Karta 
 Servitut 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 295  Dnr 2020KS711 

Svar på medborgarförslag om allmän padelbana  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 248 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag om en allmän padelbana. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  I Härryda kommun finns idag tre padelanläggningar. 
Dessa finns vid Landvetter flygplats, Mölnlycke företagspark och Pixbo tennis. Två av 
anläggningarna är privata och en drivs av en förening.  
  
Under året har det till kommunens näringslivsenhet inkommit flera förfrågningar gällande 
möjliga platser/lokaler för padel. Förvaltningen behandlar dessutom två bygglovsansökningar 
från representanter i den privata sektorn för padelbanor i Landvetter och Mölnlycke. 
Förvaltningen hanterar ytterligare ett ärende om ett arrendeavtal i närheten av Landvetter 
tennisklubb på samma tema. Förvaltningens fastighetsfunktion ser inga möjligheter att inom 
befintligt bestånd av kommunala lokaler inrymma en padelbana. En nybyggd utomhusbana 
för padel kostar uppskattningsvis 300 - 650 tkr beroende på standard och markberedning. 
Driftskostnader, rutiner för uthyrning samt intäkter har ej beräknats. Det finns svårigheter att 
uppskatta ombyggnadskostnaderna för en inomhushall, eftersom det inte finns någon tilltänkt 
byggnad och kostnaderna kan variera stort. 
  
Förvaltningen delar förslagsställarens bedömning om värdet av fysisk aktivitet för alla. Av det 
skälet erbjuder kommunen ett brett utbud av anläggningar för friluftsliv, motion och idrott – 
både inom- och utomhus. Många av dessa är ekonomiskt subventionerade eller helt 
avgiftsfria. Förvaltningen bedömer att behovet av padelbanor tillgodoses genom de ideella 
och privata sektorerna, varför medborgarförslaget föreslås att avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 juni 2021 
 Medborgarförslag om allmän padelbana  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 296  Dnr 2021KS27 

Svar på medborgaförslag om padelhall  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgaförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2021 § 31 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om en padelhall i Landvetter. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Medborgarförslaget innebär förslag om padelhall i 
Landvetter med två till fyra inomhusbanor. 
  
I Härryda kommun finns idag tre padelanläggningar. Dessa finns vid Landvetter flygplats, 
Mölnlycke företagspark och Pixbo tennis. Två av anläggningarna är privata och en drivs av en 
förening. Förvaltningen behandlar dessutom två bygglovsansökningar från representanter i 
den privata sektorn för padelbanor i Landvetter och Mölnlycke. Förvaltningen hanterar 
ytterligare ett ärende om ett arrendeavtal i närheten av Landvetter tennisklubb på samma 
tema. 
  
En nybyggd utomhusbana kostar uppskattningsvis 300 - 650 tkr beroende på standard och 
markberedning. Driftskostnader, rutiner för uthyrning samt intäkter har ej beräknats. Det är 
svårt att uppskatta ombyggnadskostnader för en inomhushall, eftersom det inte finns någon 
tilldelad byggnad. 
  
Förvaltningen delar förslagsställarens bedömning om värdet av fysisk aktivitet för alla. Av det 
skälet erbjuder kommunen ett brett utbud av anläggningar för friluftsliv, motion och idrott – 
både inom- och utomhus. Många av dessa är ekonomiskt subventionerade – ännu fler är 
avgiftsfria. 
  
Förvaltningen bedömer att behovet av padelbanor tillgodoses genom de ideella och privata 
sektorerna, varför medborgarförslaget föreslås att avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 
 Medborgarförslag om padelhall 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 297  Dnr 2020KS778 

Svar på medborgarförslag om padelhall på grusplan Djupedal  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om en padelhall på en grusplan vid Djupedal. Kommunfullmäktige uppdrog 
åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
  
I Härryda kommun finns idag tre padelanläggningar. Dessa finns vid Landvetter flygplats, 
Mölnlycke företagspark och Pixbo tennis. Två av anläggningarna är privata och en drivs av en 
förening. Förvaltningen behandlar dessutom två bygglovsansökningar från representanter i 
den privata sektorn för padelbanor i Landvetter och Mölnlycke. Förvaltningen hanterar 
ytterligare ett ärende om ett arrendeavtal i närheten av Landvetter tennisklubb på samma 
tema. Det område i Djupedal som lyfts fram i medborgarförslaget är föremål för en 
samrådsprocess för ändring i detaljplanen för annat ändamål. 
  
Förvaltningen delar förslagsställarens bedömning om värdet av fysisk aktivitet för alla. Av det 
skälet erbjuder kommunen ett brett utbud av anläggningar för friluftsliv, motion och idrott – 
både inom- och utomhus. 
  
Förvaltningen bedömer att behovet av padelbanor tillgodoses genom de ideella och privata 
sektorerna, varför medborgarförslaget föreslås att avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 juni 2021 
 Medborgarförslag om padelhall på grusplan vid Djupedal 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 298  Dnr 2021KS16 

Svar på medborgarförslag om bättre säkerhet nödvändig för barn i 
Hindås vid Hindås Stationsväg  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslaget ”Bättre säkerhet nödvändig för barn i Hindås där jag bor” samt uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I förslaget föreslås att Hindås Stationsväg, nedanför 
Reisens kulle i Hindås, ska stängas av för genomfartstrafik då många barn rör sig i området 
samtidigt som motorfordon kör i höga hastigheter. 
  
Den 23 maj 2016 § 139 antog kommunstyrelsen detaljplan för Hindås 1:11 m.fl. Villa 
Roskullen i Hindås. Syftet med planen var bland annat att planlägga Villa Roskullen för 
bostäder. Enligt planbeskrivningen ska Hindås Stationsväg vara öppen för 
genomfartstrafik. Genom att hålla vägen öppen kan trafikflödet i Hindås fördelas jämnare och 
tillgängligheten till området ökar. För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister finns 
en gång- och cykelväg längs vägen vilket innebär att de oskyddade trafikanterna och 
biltrafiken är separerade. Utifrån detta anser förvaltningen att Hindås Stationsväg bör hållas 
öppen för genomfart och att medborgarförslaget därmed ska avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Medborgarförslag  
 Komplettering medborgarförslag  
 Komplettering medborgarförslag bild 
 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2016 § 139 antagande av detaljplan för Hindås 

1:11 m.fl. Villa Roskullen i Hindås 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 299  Dnr 2021KS203 

Svar på medborgarförslag om att Härryda kommun bör verka för att 
SKR omfattas av offentlighetsprincipen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2021 § 76 att remittera medborgarförslag om att 
Härryda kommun bör verka för att SKR omfattas av offentlighetsprincipen till 
kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren 
föreslår att Härryda kommun som medlem i Sveriges kommuner och regioner (SKR) ska 
driva frågan att SKR tillämpar offentlighetsprincipen.  
  
Förvaltningens bedömning är att medborgarförslaget bör avslås då SKR enligt lag inte 
omfattas av offentlighetsprincipen. För att SKR ska omfattas av offentlighetsprincipen krävs 
ny lagstiftning som reglerar insynen. 
  
Förvaltningen bedömer att Härryda kommun inte bör driva frågan gentemot SKR om att 
tillämpa offentlighetsprincipen, eftersom SKR inte utan lagändring kan tillämpa 
offentlighetsprincipen. Vidare bedömer förvaltningen att Härryda kommun inte bör driva 
frågan om lagändring, då det är en fråga för andra instanser, så som riksrevisionen, regeringen 
och lagstiftaren. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 maj 2021 
 Medborgarförslag - Härryda kommun bör verka för att SKR omfattas av 

offentlighetsprincipen 
 

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

87 / 98



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 300  Dnr 2021KS204 

Svar på medborgarförslag om att Härryda kommuns representanter 
bör diarieföra inkomna SKR handlingar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2021 § 76 att remittera medborgarförslag, om att 
Härryda kommuns representanter bör diarieföra inkomna handlingar från Sveriges kommuner 
och regioner (SKR), till kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet. Förslagsställaren föreslår att de representanter från kommunen som deltar i SKR:s 
arbete inklusive beredningar ska diarieföra de handlingar de mottar som inkomna handlingar. 
  
Alla kommunens anställda och förtroendevalda är en del av myndigheten Härryda kommun 
och ska följa de myndighetskrav som finns gällande allmänna handlingar, posthantering och 
diarieföring. Kommunens anställda och förtroendevalda ska till följd därav se till att inkomna 
handlingar från SKR diarieförs, alternativt hålls ordnade, i den mån de inte är av ringa 
betydelse för verksamheten. Förvaltningen föreslår därmed att kommunstyrelsen ska anse 
medborgarförslaget besvarat. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 maj 2021 
 Medborgarförslag - Härryda kommuns representanter bör diarieföra inkomna SKR 

handlingar 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 301  Dnr 2021KS17 

Avsägelse från Madeleine Söderlund (KD) som ledamot i 
pensionärsrådet, samt fyllnadsval  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen entledigar Madeleine Söderlund (KD) från uppdraget som ledamot i 
pensionärsrådet 
  
Kommunstyrelsen utser Jeanette Wikner Andersson (KD) till ledamot i pensionärsrådet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Madeleine Söderlund (KD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i pensionärsrådet, i 
skrivelse daterad den 12 maj 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 302  Dnr 2021KS379 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
revisorernas grundläggande granskning 2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut om svar med anledning av revisorernas 
grundläggande granskning 2020. Den 26 maj 2021 § 157 beslutade välfärdsnämnden att 
notera förvaltningens svar med anledning av revisorernas granskning. 
  
Kommunens revisorer beslutade den 1 mars 2021 att överlämna rapporten Grundläggande 
granskning till välfärdsnämnden. Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag 
för sitt uttalande i revisionsberättelsen. I samband med granskningen lämnar revisorerna tre 
rekommendationer till välfärdsnämnden. I förvaltningens kommentarer till 
rekommendationerna framgår att man bedömer att åtgärder avseende samtliga 
rekommendationer vidtagits inför kommande år. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 26 maj 2021 § 157 
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 
 Grundläggande granskning 2020 inklusive biträdenas rapport 

 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per 
mars 2021. Den 26 maj 2021 § 155 beslutade välfärdsnämnden att godkänna prognosen och 
att inte vidta ytterligare åtgärder. 
  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om drygt 23 mnkr. Socialtjänsten 
avviker positivt med 19,5 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 3,5 mnkr. Prognosen för 
årets investeringar uppgår till 24,7 mnkr vilket innebär ett överskott om 3 mnkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Välfärdsnämndens beslut 26 maj 2021 § 155 
 Tjänsteskrivelse 30 april 2021 
 Månadsprognos per mars 2021 VFN 
 Uppföljning av mål och inriktningar VFN 2021 

 

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

Delgivning av protokoll från råd 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Protokoll från pensionärsrådet 2021-06-01 
 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2021-05-24 

 

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

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Information till kommunstyrelsen om projektet GC Wendelstrand-Solsten 
 Plan för fossiloberoende förvaltning, antagen 2021-06-01 
 Uppföljning av genomförda granskningar år 2019 - Välfärdsnämnden 
 §182 VFN Sekretessgränser gällande sektorn för socialtjänst, beslut och tillhörande 

beslutsunderlag 
 Västra Götalandsregionen - Budget 2022 
 VGR - Information om ersättning för covid-19 vaccin 
 VGR - Samrådsremiss om ny järnväg mellan Göteborg–Borås 
 GR - Årsredovisning avseende 2020* 
 GR - Rambudget för Göteborgsregionen 2022* 
 GR - Reviderad politisk organisation* 
 GR - Reviderad förbundsordning* 
 GR - Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-

2025 
 GR - Harmonisering av färdtjänst Göteborgsregionen 
 Samordningsförbundet Insjöriket - Styrelseprotokoll 210618 
 Räddningstjänsten - Budget 2022 och plan 2023-2024 
 Räddningstjänsten - Årsredovisning 2020  
 Tolkförmedling Väst - Återbetalning av eget kapital 
 Protokoll och handlingar årsmöte 2021, Kommunforskning i västsverige 
 Årsredovisning Renova AB 2020 
 Årsredovisning Renova miljö AB 2020 
 Hållbarhetsredovisning Renova AB 2020 
 Årsredovisning Gryaab 2020 
 Hållbarhetsredovisning Gryaab 2020 

  
*Ordföranden informerar om att några av besluten som delges från Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige blivit inhiberade av Förvaltningsrätten den 8 juli 2021 och därmed inte 
får verkställas. Det gäller besluten om årsredovisning 2020, rambudget 2022 och reviderad 
politisk organisation. Även beslutet om reviderad förbundsordning för GR 
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överklagades men inhiberades inte av Förvaltningsrätten. Det finns ändå anledning att avvakta 
Förvaltningsrättens avgörande innan medlemskommunerna fastställer den reviderade 
förbundsordningen. Nuvarande förbundsordning gäller tills vidare. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 306  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 7 juli 2021, föreligger.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 307  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 31 maj 2021, föreligger.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 308  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 10 augusti 2021, 
föreligger.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 309  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 juli 2021, föreligger.  
 

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