
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 
2021-09-23 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-20:22 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) (16:20-20:22) §§312-339 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Rickard Rosengren (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Tony Wahl (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Kristin Arplöw (S) §§310-311 ersätter Robert Langholz (S) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Kristin Arplöw (S) §§312-339 
Marie Strid (MP) 
 
Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänst) §§310-311 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Josefin Wiberg (praktikant) 
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Magdalena Lindberg (kommunsekreterare) 
Sofia Alkvist (enhetschef överförmyndare i samverkan) §311 
Amanda Brown-Stjärnå (ordförande överförmyndare i samverkan) 
§311 
Christina Äng (vice ordförande överförmyndare i samverkan) §311 
Matilda Svenning (stadsarkitekt) §312 
Fortesa Bytyqi (mark- och exploateringsingenjör) §312 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-09-29 13:30 

 

Protokollet omfattar §§310-339 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Magdalena Lindberg 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Per Vorberg  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Patrik Linde  
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 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2021-09-23 

2021-09-30 Datum då anslag 2021-10-22 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Magdalena Lindberg 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 310 Fastställande av föredragningslistan 
§ 311 Nämnden för överförmyndare i samverkan - Uppsiktsplikt 
§ 312 Information om stadsbyggnadsstudierna för Landvetter respektive Mölnlycke 
§ 313 Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i 

Mölnlycke 
§ 314 Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter 
§ 315 Översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
§ 316 Ändring i taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor, LBE, och taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd 
§ 317 Borgen för Härryda Vatten och Avfall AB 
§ 318 Kommunstyrelsens budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar 
§ 319 Uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare idrottshall i Mölnlycke ska 

tillgodoses 
§ 320 Utökad investeringsbudget för renovering av mangårdsbyggnaden samt redovisning av 

uppdrag om genomlysning 
§ 321 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheterna till en central inköpsfunktion 
§ 322 Återrapport om uppdrag att införa porrfilter på kommunens datorer och accesspunkter 
§ 323 Begäran om planbesked för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112 
§ 324 Godkännande av planavtal inför planarbete Bårhults företagspark 3 (Gökskulla 3:33, Bråta 

2:106 och Bårhult 1:112) 
§ 325 Modifierat uppdrag för planarbete på Bocköhalvön 
§ 326 Yttrande om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – Västra Götalandsregionen 

som regionplaneorgan 
§ 327 Installation av solceller på Ekdalaskolans tak 
§ 328 Nämndinitiativ om att ta fram plan för att motverka och behandla spelberoende 
§ 329 Nämndinitiativ om redovisning av pågående arbete med belysningsprogram och 

ljusföroreningar 
§ 330 Redovisning av inkomna planbesked 2021 
§ 331 Statistiska uppgifter per juni 2021 
§ 332 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per juni 2021 
§ 333 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas granskning av 

välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten 
§ 334 Delgivningar 2021 
§ 335 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 336 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 
§ 337 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 
§ 338 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 
§ 339 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2021 
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§ 310 

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

 4. Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 
Mölnlyckemotet i Mölnlycke, Härryda kommun 

 18. Installation av solceller på Ekdalaskolans tak 
 19. Nämndinitiativ om att ta fram plan för att motverka och behandla spelberoende 
 20. Nämndinitiativ om redovisning av pågående arbete med belysningsprogram och 

ljusföroreningar 
  

Ärende 14 och 15 har bytt plats så att begäran om planbesked behandlas före planavtalet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 311 

Nämnden för överförmyndare i samverkan - Uppsiktsplikt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att presidiet och berörda tjänstemän deltar på kommunstyrelsens 
sammanträde, redogör för hur nämnden genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från 
kommunstyrelsen. 
  
Sofia Alkvist enhetschef, Amanda Brown-Stjärnå ordförande och Christina Äng vice 
ordförande i nämnden för överförmyndare i samverkan informerar i ärendet. 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 312 

Information om stadsbyggnadsstudierna för Landvetter respektive 
Mölnlycke 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Matilda Svenning, stadsarkitekt, och Fortesa Bytyqi, mark- och 
exploateringsingenjör, informerar om stadsbyggnadsstudierna för Landvetter respektive 
Mölnlycke. 
 

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

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

Reservation  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. Patrik Linde 
(S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 16 september 2021 § 160 beslutade kommunfullmäktige med stöd av en minoritet att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att göra en miljökonsekvensbeskrivning. 
  
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 
 Kommunfullmäktiges beslut 16 september 2021 § 160 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 263 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Plankarta 
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 Planbeskrivning 
 Illustrationskarta 
 Granskningsutlåtande 
 Kommunstyrelsens beslut den 23 november 2015 § 34 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 
detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet. 
 
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att göra en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen där alternativ utreds samt tydligare ekonomisk bedömning och risk och 
konsekvensbedömning utförs. I andra hand föreslår Peter Arvidsson att kommunstyrelsen 
avslår Per Vorbergs förslag. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Roland Jonssons förslag om återremiss 
mot avslag och Peter Arvidssons förslag om återremiss mot avslag. Om kommunstyrelsen 
avslår båda förslag om återremiss innebär det att ärendet avgörs idag och ordföranden 
kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons förslag om avslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Roland Jonssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Roland 
Jonssons förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Roland Jonssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag  
   
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår, avslår kommunstyrelsen Roland Jonssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons förslag.   
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Peter Arvidssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag  
   
Med 8 ja-röster, 1 nej-röst och 4 avstår, avslår kommunstyrelsen Peter Arvidssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2.    
   
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 8 ja-röster, 3 nej-röster och 2 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 3. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

Voteringslista: § 313 
Ärende: Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 
Mölnlyckemotet i Mölnlycke,  2015KS531 
 
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   
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 
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 4 1 

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   
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 1 4 
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Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

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   
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 3 2 

13 / 71



Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-09-23 § 313 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 4. Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 
m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att inte återemittera ärendet till förvaltningen att ta 
fram en miljökonsekvensbeskrivning för området. 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda  
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Reservation: 

Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke 

Vi reserverar oss mot beslutet att inte ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Detta hade skapat en 
helt annan förutsättning för att ta beslut i frågan. En miljökonsekvensbeskrivning hade gett politiken 
en klarare och tydligare bild över skyddsvärda arter. När man inte tar fram denna så riskerar man 
överklaganden i frågan. Detta kommer att kosta kommunen pengar framöver. Därför anser vi att 
detta är ett olyckligt beslut. Av denna anledning väljer vi att reservera oss. 

 

Vidare så anser vi att politiken skall följa det som fullmäktige tidigare har bestämt. När vi har bestämt 
oss för att vara en kommun som satsar på Agenda 2030 och vill fokusera på den biologiska 
mångfalden så borde man även från majoritetens sida vilja se en miljökonsekvensbeskrivning. Man 
kan som politiker vilja nå längre än minimikravet. Detta beslut motiverades med att man inte 
behöver ta fram en miljökonsekvensanalys. Denna bild delar inte vi därför väljer vi att reservera oss. 

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

 

  

Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-09-23 § 313 
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§ 314  Dnr 2021KS481 

Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteters rättigheter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteters rättigheter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) trädde i 
kraft 2010 och innebär bland annat att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, att de 
nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur i Sverige samt att 
förvaltningsmyndigheter ska informera nationella minoriteter om deras rättigheter. Alla 
kommuner och myndigheter i Sverige ska följa de allmänna bestämmelser som följer av 
minoritetslagstiftningen. 
  
Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes 
ytterligare. Kommunerna och regionerna är t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som 
har uppföljningsansvar för lagen. 
  
Förvaltningen har utifrån rådande lagstiftning tagit fram ett förslag till mål och riktlinjer för 
arbetet med nationella minoriteters rättigheter i Härryda kommun. Härryda kommun arbetar i 
dagsläget redan med flertalet områden för att stärka nationella minoriteters rättigheter. De 
utvecklingsområden som förvaltningen har identifierat är att tydligare informera om 
nationella minoriteters rättigheter samt att möjliggöra för samråd genom strukturerad dialog i 
de frågor som berör de nationella minoriteterna.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 augusti 2021 
 Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter  
 Lagstiftningen i korthet 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 315  Dnr 2021KS255 

Översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige upphäver Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att se över Strategi för övertagande av enskilda 
vägar inom tätorter är genomfört och därmed avslutat.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 § 142 att ge förvaltningen i uppdrag att göra 
en översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, antagen av 
kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
  
Sedan antagandet av strategin har endast tre detaljplaner för övertagande av vägar inom 
strategin antagits. Ett succesivt övertagande av enskilda vägar inom tätbebyggt område med 
kommunen som huvudman har visat sig resurskrävande och komplext. Utifrån gjord översyn 
med den nya bedömningen av resursbehovet som krävs för fortsatt arbete med övertagande av 
vägarna enligt strategin, gör förvaltningen bedömningen att det inte är försvarbart att arbeta 
vidare med frågan enligt strategin i nuvarande form. Därför föreslås att strategin i sin 
nuvarande form upphävs.   
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 augusti 2021  
 Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Bilaga översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Publikation 2010:03 Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns 

större tätorter - kortversion 
 Publikation 2010:04 Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns 

större tätorter 
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 3 
 Kommunstyrelsens beslut den 20 november 2017 § 341 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 augusti 2019 § 214 
 Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021 § 142 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige upphäver Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
samt att kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att se över Strategi för övertagande av 
enskilda vägar inom tätorter är genomfört och därmed avslutat. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för en konsekvensanalys. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Patrik Lindes förslag om återremiss mot avslag. 
Om kommunstyrelsen avslår förslaget om återremiss innebär det att ärendet avgörs idag och 
ordföranden kommer fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Patrik Lindes förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Patrik 
Lindes förslag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Patrik Lindes förslag  
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag  
   
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår, avslår kommunstyrelsen Patrik Lindes förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 4.    
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

Voteringslista: § 315 
Ärende: Översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter,  2021KS255 
 
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   
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 
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 4 1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 316  Dnr 2021KS506 

Ändring i taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor, LBE, och taxebestämmelser för 
tillsyn och tillstånd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i taxan för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor, LBE, på så sätt att p. 12 ska ha följande formulering: 
  
”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor 2910 kr” 
  
”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor.  
1–5 deltagare 1 164 kr  
6–10 deltagare 2 328 kr, 
11 deltagare eller fler 3 492 kr”  
  
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i taxebestämmelserna för tillsyn och tillstånd i 1 § 3 st. 
3 p. under rubriken LBE till följande formulering:  
  
”Godkännande av föreståndare och deltagare”. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från den 1 augusti 2021 gäller vissa ändringar i LBE och i förordningen om brandfarliga och 
explosiva varor (FBE). Nu gäller ökade krav på kontroll och lämplighetsprövning av personer 
som har tillgång till explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter eller som har betydande 
inflytande i sådana verksamheter. Ändringarna innebär bland annat krav på anmälan, 
lämplighetsprövning och godkännande av personer som i tillståndspliktig verksamhet avses få 
delta i hantering, överföring, import och export av explosiva varor. Tidigare har krav på 
godkännande endast gällt för föreståndare för denna typ av verksamhet. 
  
Mot bakgrund av ändringen i LBE finns behov av att ändra i taxan för tillståndsprövning 
LBE, punkt 12, samt i 1 § i tillhörande taxebestämmelser. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 september 2021  
 Taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor, LBE, i gällande lydelse 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, i gällande lydelse 
 Förbundsstyrelsens beslut RSG 2 september 2021 § 73 
 Tjänsteutlåtande RSG 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 317  Dnr 2020KS614 

Borgen för Härryda Vatten och Avfall AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härryda Vatten och 
Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
  

Reservation  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 238 att bevilja Härryda Vatten och 
Avfall borgen med maximalt 400 mnkr, för upptagande av lån. 
  
I samband med diskussion med Kommuninvest om att bolaget ska överta lån som är tecknade 
av kommunen har det framkommit att, den av förvaltningen föreslagna, beslutsformuleringen 
inte är tillräcklig. Beslutsformuleringen avser ”enkel borgen”. Det Kommuninvest behöver för 
ett gäldenärsbyte är en proprieborgen, dvs att kommunen går i borgen ”så som för egen 
skuld”. Innebörden av det är att Härryda Kommun går in och täcker räntekostnader och 
skulden om inte bolaget betalar. 
  
För att ett övertagande av lån ska kunna ske behöver följaktligen ett nytt beslut tas av 
kommunfullmäktige. 
  
Förvaltningen gör, efter samråd med bolaget, bedömningen att det nu är motiverat med en 
högre borgen, än den tidigare beslutade. Orsaken är bolagets utgifter i samband med 
investeringen i nytt vattenverk. Sannolikt kommer ytterligare finansiering att behövas under 
år 2022 och i det fallet kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till en ytterligare 
utökad borgen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 augusti 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Härryda Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen återremiss där alternativ utreds samt tydligare ekonomisk bedömning såväl som 
risk och konsekvensbedömning utförs. I andra hand föreslår Peter Arvidsson att 
kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss 
mot avslag. Om kommunstyrelsen avslår förslaget om återremiss innebär det att ärendet 
avgörs idag och ordföranden kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons 
förslag om avslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons förslag.   
   
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 318  Dnr 2021KS330 

Kommunstyrelsens budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 
samt mål och inriktningar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2022 samt perioden 2023–2026 utifrån kommunstyrelsens budget 2022 med plan 
för perioden 2023–2026 samt mål och inriktningar enligt förslag från Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet samt utifrån 
övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 17 juni 2021 i § 128. 
  

Avstår från att delta  
Peter Arvidsson (SD) och Roland Jonsson (MP) avstår från att delta i beslutet.  
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budget 2022 med plan för perioden 2023–2026 samt mål och inriktningar, 
är en del i kommunens styrmodell. Dokumentet är årligt, utarbetas av partierna och fastställs 
av kommunstyrelsen. 
  
Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda budgeten för 2022 med plan för 
perioden 2023–2026 samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. I 
kommunstyrelsens budgetdokument konkretiseras fullmäktiges inriktning för det som är 
kommunstyrelsens verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål/målområden och 
inriktningar som är prioriterade för 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Förslag till kommunstyrelsens budget 2022 med plan för perioden 2023–2026 samt 

mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Sportpartiet och Kommunpartiet, daterat 12 september 2021. 

 Förslag till kommunstyrelsens budget 2022 med plan för perioden 2023–2026 samt 
mål och inriktningar från Socialdemokraterna, inkom 22 september 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L), Kersti Lagergren (M), 
Håkan Eriksson (KD), Tony Wahl (C), Martin Tengfjord (SP) och Grim Pedersen (M) att 
kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2022 samt perioden 2023–2026 utifrån kommunstyrelsens budget 2022 med plan 
för perioden 2023–2026 samt mål och inriktningar enligt förslag från Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet samt utifrån 
övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 17 juni 2021 i § 128. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz 
(S) att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan 
och budget för 2022 samt perioden 2023-2026 utifrån kommunstyrelsens budget 2022 med 
plan för perioden 2023- 2026 samt mål och inriktningar enligt förslag från 
Socialdemokraterna samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av 
kommunfullmäktige 17 juni 2021 i § 128. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorberg och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 8 ja-röster, 3 nej-röster och 2 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 5. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

Voteringslista: § 318 
Ärende: Kommunstyrelsens budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och 
inriktningar,  2021KS330 
 
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   
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 
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 3 2 
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Reservation: 

Kommunstyrelsens budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar 

Vi socialdemokrater väljer att reservera oss mot beslutet till förmån för vårt egna förslag. Vi anser att 
vårt förslag hade gett kommunen och dess invånare bättre förutsättningar framöver. Vi anser vidare 
att en budget för en nämnd måste innehålla en stor tydlighet och peka ut en viljeriktning. Gör man 
inte detta så riskerar man att skapa förvirring och handlingsförlamning i organisationen. Därför väljer 
vi att reservera oss mot beslutet. 

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

 

  

Bilaga 3 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-09-23 § 318 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 319  Dnr 2021KS492 

Uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare idrottshall 
i Mölnlycke ska tillgodoses  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare 
idrottshall i Mölnlycke ska tillgodoses. Resultatet ska delges välfärdsnämnden. 
  
Kommunstyrelsen delger välfärdnämnden beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 § 128 om budget 2022 med plan för perioden 
2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda kommun. I underlag för beslutet beskriver 
majoriteten att man ser ett behov av ytterligare en idrottshall i Mölnlycke och att man i 
budgeten skapat utrymme för detta 2022. Beslutet innebär inte att det ekonomiska utrymmet 
är exakt fastställt, utan detta görs i kommunstyrelsen avseende eventuell investering samt i 
välfärdsnämnden när det gäller driftkostnad. 
  
Förnärvarande pågår detaljplanearbete för två idrottshallar i Mölnlycke, dels i anslutning till 
Fridaskolan dels mellan Djupedalskolan och Furuhällsskolan. De aktörer som planerar att 
bygga dessa idrottshallar har efterfrågat kommunens intresse av att hyra hallarna utanför 
skoltid. Kommunen har även fått en förfrågan från Wallenstam AB om intresset för att köpa 
ytterligare en hall från bolaget placerad i Mölnlycke fabriker. Utifrån det fattade beslutet ser 
förvaltningen ett behov av att ta fram ytterligare underlag inför beslut om lokalisering, 
ekonomi och driftsform. Underlaget ska kunna behandlas på respektive nämnd/styrelse i 
november 2021 i samband med antagande av verksamhetsplan. 
  
Underlaget bör omfatta: 

 en bedömning av var behovet i Mölnlycke av en tillkommande hall är störst 
 vilka faciliteter den bör innehålla 
 en bedömning av alternativa driftsformer 
 tidsaspekten på de olika alternativ som kan vara aktuella 
 en kostnadsbedömning av olika alternativ. 

  
Kommunstyrelsen är ansvarig för lokaler och välfärdnämnden är ansvarig för verksamhet som 
ska bedrivs i idrottshallen varför resultatet av uppdraget att delges välfärdsnämnden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 13 september 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Kersti Lagergren (M) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur 
behovet av ytterligare idrottshall i Mölnlycke ska tillgodoses, att resultatet ska delges 
välfärdsnämnden, samt att kommunstyrelsen delger välfärdnämnden beslutet. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson 
(SD) att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en analys av behovet av 
ytterligare en idrottshall i Mölnlycke samt en analys av hur detta eventuella behov kan 
tillgodoses, att resultatet ska delges välfärdsnämnden samt att kommunstyrelsen delger 
välfärdsnämnden beslutet 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:41-18:46. 
  

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

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

Voteringslista: § 319 
Ärende: Uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare idrottshall i Mölnlycke ska 
tillgodoses,  2021KS492 
 
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   
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 320  Dnr 2020KS563 

Utökad investeringsbudget för renovering av mangårdsbyggnaden 
samt redovisning av uppdrag om genomlysning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att avsätta 23 mnkr i investeringsbudgeten för att möjliggöra en 
restaurang i mangårdsbyggnaden och att utveckla området vid Råda säteri. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om genomlysning av Råda säteri är genomfört och 
därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 november 2020 § 435 att återremittera ärendet om utökad 
investeringsram för Råda säteri till förvaltningen för en total genomlysning av helheten av 
Råda säteri innan nya investeringar görs. 
  
För att möjliggöra en restaurang i mangårdsbyggnaden och utveckla området vid Råda säteri, 
i enlighet med gällande inriktningsbeslut och vårdplan, bedömde förvaltningen efter 
projektering att det krävdes en utökning av investeringsbudgeten med 23 mnkr. Åtgärderna 
beskrevs i den tjänsteskrivelse samt bilagor som behandlades av kommunstyrelsen den 19 
november 2020 § 435. Under kvartal 1 och 2, 2021 har förvaltningen arbetat med uppdraget 
med en total genomlysning utifrån de områden som kommunstyrelsen ville få granskade. 
  
Genomlysningen består av en samlad dokumentation med följande innehåll: 

1. Beslut i KS 
2. Bakgrund, historik 
3. Inriktningsdokument 
4. Området 
5. Myndighetskrav 
6. Byggnaderna (vårdplaner och underhållsbehov) 
7. Mangårdsbyggnaden 
8. Upphandlingsunderlag invändig renovering 
9. Ekonomi 
10. Hyresgäster, hyresavtal 
11. Markarrenden 
12. Park och trädgård 
13. Ansvarsfördelning inom förvaltningen 
14. Parkering 
15. Naturreservat 
16. Verksamhetsplanering, årsplan mm 

33 / 71



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
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I juni 2021 presenterade förvaltningen resultatet av genomlysningen för den politiska 
styrgruppen för Råda Säteri. Presentationen utgick från de 16 områden som den samlade 
dokumentationen består av. Som en del i presentationen av materialet ingick även en 
rundvandring på Råda säteri där respektive byggnad och området presenteras utifrån vilka 
underhållsåtgärder som genomförts samt vilka åtgärder som planeras de närmaste åren. 
  
Resultatet av genomlysningen presenterades för kommunstyrelsen den 26 augusti respektive 
på plats på Råda säteri den 1 september 2021. Kommunstyrelsen har tillgång till den samlade 
dokumentationen i Meetings. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 § 128 om 
budget för 2022 samt plan för perioden 2023-2026. I investeringsbudgeten finns utrymme för 
att fortsatt möjliggöra kommunfullmäktiges inriktning för utveckling av Råda säteri. 
  
Förvaltningens bedömning från oktober 2020 gällande utökad investeringsbudget för 
mangårdsbyggnaden kvarstår. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 september 2021 
 Kommunstyrelsens beslut den 19 november 2020 § 435 
 Tjänsteskrivelse inkl. bilagor som behandlades på kommunstyrelsen den 19 november 

2020 § 435 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), David Dinsdale (L), Peter 
Arvidsson (SD), Roland Jonsson (MP), Håkan Eriksson (KD), Tony Wahl (C) och Martin 
Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, godkänner att 
avsätta 23 mnkr i investeringsbudgeten för att möjliggöra en restaurang i mangårdsbyggnaden 
och att utveckla området vid Råda säteri, samt att kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om 
genomlysning av Råda säteri är genomfört och därmed avslutat. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 321  Dnr 2020KS708 

Redovisning av uppdrag att utreda möjligheterna till en central 
inköpsfunktion  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att utreda en central inköpsfunktion är genomfört 
och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om verksamhetsplan 7 november 2019 § 308 uppdrog 
kommunstyrelsen till förvaltningen att utreda en central inköpsfunktion i syfte att avlasta 
kärnverksamheterna, få högre avtalstrohet och lägre priser. 
  
Förvaltningens tolkning av uppdraget är att utreda en central operativ inköpsfunktion, det vill 
säga beställarfunktion, för beställning av varor och tjänster från befintliga avtal med redan 
givna villkor, så kallade ramavtal. Fortsättningsvis används begreppet beställarfunktion. 
  
Förvaltningen bedömer att konsekvensen av en central beställarfunktion skulle leda till 
ytterligare behov av resurser utan avlastning för kärnverksamheten. Det riskerar även att leda 
till längre tid från behov till levererad produkt eller tjänst. Beställarrollen bör av den 
anledningen fortsättningsvis vara nära verksamheten. 
  
Fortsättningsvis bedömer förvaltningen att högre avtalstrohet leder till bättre priser och 
villkor. För att bibehålla men effektivisera nuvarande beställarorganisation bör 
upphandlingsenheten därför fortsatt arbeta med förbättrat beställarstöd bland annat i form av 
tydliga beställarinstruktioner till varje avtal, digitaliserade beställarutbildningar och övrigt 
stöd som är relaterat till beställningar. 
  
Varje verksamhet bär fortsatt ansvar att utse personer med samlad beställarroll för delar av en 
enhet eller verksamhet för att på så vis skapa kontinuitet och färre antal sällanbeställare. 
Upphandlingsenheten fortsätter att kontinuerligt utföra revision och uppföljning av antalet 
beställare.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 juni 2021 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 322  Dnr 2020KS581 

Återrapport om uppdrag att införa porrfilter på kommunens datorer 
och accesspunkter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och delger välfärdsnämnden informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2020 § 175 att bifalla motion om införande 
av porrfilter på datorer och accesspunkter. Förvaltningen fick i uppdrag att införa porrfilter på 
alla datorer och accesspunkter som kommunen tillhandahåller. I motionssvaret bedömde 
förvaltningen att det som ett komplement till befintliga licenser för antivirus kunde finnas 
tekniska möjligheter att införa så kallat porrfilter för de digitala arbetsverktyg och 
accesspunkter som kommunen tillhandahåller. 
  
IT-funktionen har via genomförd förstudie konstaterat att komplementet till befintliga licenser 
för antivirus inte uppfyllde de förväntningar som fanns då det var för tekniskt komplext och 
administrativt ineffektivt. Utifrån detta resultat fattade IT-chefen beslut om att genomföra en 
ny pilotstudie med en annan leverantörs webbfilter. Testerna med det nya porrfiltret 
påbörjades i maj 2021 och är i slutfasen. Det nya webbfiltret som testas innebär en ökad 
kostnad. Ett femårigt avtal medför en kostnad på ca 2,2 mnkr, det vill säga 400-500 tkr per år. 
Kostnaden är beräknad på 4000 tjänstepersoner samt alla elever i de kommunala skolorna. 
  
Förvaltningen bedömer att det filter som förnärvarande utvärderas kommer att kunna ge ett 
gott skydd enligt intentionerna i uppdraget utifrån motionen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 september 2021 
 Uppdrag att införa porrfilter på alla datorer och accesspunkter som kommunen 

tillhandahåller, kommunfullmäktige 17 september 2020 § 175 
 Motion om införande av porrfilter på datorer och accesspunkter 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar utöka uppdraget till förvaltningen 
i ärende 13 §175 Dnr 2020KS80 om "porrfilter på datorer och accesspunkter" med att även 
neka åtkomst till spelsiter och appar etc. på kommunens datorer och accesspunkter i 
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pilotstudien som nu genomförs. Det för att förbereda för 2021KS578 om att motverka och 
behandla spelberoende. 
  
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen och delger informationen 
till välfärdsnämnden. 
  

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

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

Voteringslista: § 322 
Ärende: Återrapport om uppdrag att införa porrfilter på kommunens datorer och 
accesspunkter,  2020KS581 
 
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   
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 1 4 
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§ 323  Dnr 2021KS399 

Begäran om planbesked för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 
1:112  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar planbesked för verksamhet- och logistikändamål för fastigheterna 
Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112, samt komplettering av ca 50-60 bostäder i 
den östra delen enligt planansökan. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta planavtal där det framgår att 
planläggning ska ske i enlighet med kommunens arbetssätt för exploatörsdriven detaljplan, 
samt att planstart sker 2021. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
En begäran om planbesked inkom den 14 juni 2021. Ansökan syftar till att möjliggöra 
utveckling av logistik och bostäder inom fastigheterna Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och 
Bårhult 1:112. Ansökan omfattar logistikbyggnader med totala bruttoarean cirka 130 000 kvm 
och cirka 50–60 nya bostäder, alternativt endast cirka 500–600 bostäder. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg 20 september 2021 
 Tjänsteskrivelse 31 augusti 2021 
 Begäran om planbesked daterad 2021-06-11 
 Projektbeskrivning daterad 2021-06-11 
 Kartor och illustrationer daterad 2021-06-11 
 Naturvärdesinventering daterad 2021-08-23 
 Trafikutredning daterad 2021-08-23 
 Kommunstyrelsens beslut den 8 januari 2018 § 2 
 Kommunstyrelsens beslut den 27 augusti 2020 § 278     
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L) och Kersti Lagergren (M) 
att kommunstyrelsen beviljar planbesked för verksamhet- och logistikändamål för 
fastigheterna Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112, samt komplettering av ca 50-60 
bostäder i den östra delen enligt planansökan, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt 
förvaltningen att upprätta planavtal där det framgår att planläggning ska ske i enlighet med 
kommunens arbetssätt för exploatörsdriven detaljplan, samt att planstart sker 2021. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD), Roland Jonsson (MP) 
och Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:13-19:18. 
  

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 8. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

Voteringslista: § 323 
Ärende: Begäran om planbesked för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112,  
2021KS399 
 
Omröstningslista 8 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-09-23 § 323 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 14. Begäran om planbesked för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 
1:112 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna begäran om planbesked. Området har 
stor betydelse för den biologiska mångfalden genom att den utgör en grön kil i 
Härryda kommun kopplad till gröna kilar i Göteborgsregionen. 
 
I sökandes naturvärdesinventering framgår att den gröna kilen har område med 
påtagligt naturvärde samt inom området finns rödlistad fågelart  (fridlyst 4§ 
artskyddsförordningen) samt fridlyst arter ( 8§ artskyddsförordningen) 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08 27 att avslå ett planbesked för del av fastigheten 
Gökskulla 3:33: 
 
” Områdets betydelse som naturmiljö för biologisk mångfald, människor och djur. 
Området utgör en grön kil i Härryda kommuns tolkning av regionens strukturbild, där 
utveckling ska ske i kollektivtrafikstråk, omgivna av naturområden, s.k. gröna kilar.” 
 
” Risk för konflikt med pågående arbete på Trafikverket med trafiksäkra miljöer längs 
Landvettervägen/väg 535.” 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda  
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Reservation: 

Begäran om planbesked för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112 

 

Vi Socialdemokrater anser att detta beslut riskerar att påverka den gröna kil som är utpekad som 
viktig för hela Göteborgs Regionen. I detta stråk rör det sig gott om vilda djur som skall passera till 
och från Delsjöområdet. Vi anser att den biologiska mångfalden är viktig och att vi som politik 
gemensamt valt att lägga extra fokus på detta i vårt Agenda 2030 arbete. Trots detta väljer den 
politiska majoriteten att bortse från detta vid sina beslut. Vi anser att detta borde prioriteras högt. 
Därför väljer vi att reservera oss. 

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

 

 

  

Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-09-23 § 323 
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§ 324  Dnr 2021KS520 

Godkännande av planavtal inför planarbete Bårhults företagspark 3 
(Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner planavtal mellan Härryda kommun och Gökskulla Utveckling 
AB. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt verksamhetschefen plan och bygglov att underteckna avtalet. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2021 § 323 att bevilja planbeskedsansökan för 
ett område norr och nordost om Bårhultsföretagspark. Detta avtal gäller detaljplan med 
programsamråd för Bårhults företagspark 3, Härryda kommun och avser parternas åtaganden 
fram till dess att planprocessen påbörjas. 
  
Detta planavtal har tagits fram i syfte att möjliggöra för exploatören att kunna ansöka om 
förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. Kommunen och Gökskulla Utveckling AB är överens om 
att alla framtida kostnader för upprättande av avtal samt framtagande och genomförande av 
detaljplanen ska betalas av exploatören samt att kommunen inte kommer tillsätta resurser 
innan kommande avtal ska upprättas. 
  
För att avtalet ska gälla finns ett antal villkor som behöver uppfyllas: att kommunstyrelsen 
medger positivt planbesked, att kommunstyrelsen godkänner avtalet samt att exploatören 
erhåller förvärvstillstånd. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 september 2021 
 Planavtal med bilaga 1 och 2 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 325  Dnr 2013KS63 

Modifierat uppdrag för planarbete på Bocköhalvön  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att justera kommunstyrelsens beslut den 25 september 2017 § 264 
och uppdrar åt förvaltningen att ta fram ett förnyat granskningsförslag med cirka 80 nya 
bostäder med blandade bostadstyper med upp till två våningar i höjd. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige uppdrog åt förvaltningen den 14 november 2016 § 148 att tillsammans 
med den politiska arbetsgruppen för planer ta fram ett beslutsunderlag för vad som är den 
politiska viljan med detaljplanearbetet för Bocköhalvön. Kommunstyrelsen beslutade den 25 
september 2017 § 264 att uppdra åt förvaltningen att utifrån plangruppens förslag till politisk 
viljeinriktning ta fram förnyat granskningsförslag. Detta beslut kompletterades med kommun-
styrelsens beslut den 29 april 2020 § 178 att arbeta med inriktningen att utbyggnad ska ske 
med kommunalt VA inom detaljplanearbetet för Bocköhalvön. 
  
Mot bakgrund av ökat kunskapsläge rörande bland annat natur, kultur, 
trafikbullerförutsättningar, enskilda önskemål om exploatering samt ekonomiska 
konsekvenser av mindre antal byggrätter har antalet föreslagna bostäder inom området setts 
över. Förvaltningen bedömer att det skulle vara möjligt att möjliggöra cirka 80 nya byggrätter 
inom området samtidigt som natur- och kulturvärden värnas och återskapas. Med anledning 
av detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram ett 
förnyat granskningsförslag med cirka 80 nya bostäder med blandade bostadstyper med upp till 
två våningar i höjd, att den äldre parken inom del av Hindås 1:433 restaureras och återskapas 
samt att befintlig tennisbana bevaras. Områdets särart föreslås beaktas också genom 
bullerskärmning med hjälp av byggnader och lokala åtgärder istället för en bullerskärm med 
anledning av behovet av en bullerdämpande åtgärd mot väg- och tågtrafiken i områdets södra 
del. 
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Förvaltningen föreslår även att politisk viljeinriktning beslutad av kommunstyrelsen den 25 
september 2017 § 264 fortsätter att gälla med undantag av inriktningen att tillskapa cirka 70 
nya bostäder i blandad bebyggelse samt att inriktningen att utbyggnad ska ske med 
kommunalt VA inom detaljplane-arbetet för Bocköhalvön beslutad av kommunstyrelsen den 
29 april 2020 § 178 fortsätter att gälla. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 augusti 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut den 14 november 2016 § 148 
 Kommunstyrelsen beslut den 25 september 2017 § 264 
 Kommunfullmäktiges beslut den 16 oktober 2017 § 158 
 Kommunstyrelsen beslut 29 april 2020 §178 
 Illustration 8 september 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Grim Pedersen (M), Martin Tengfjord (SP) 
och David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, beslutar 
att justera kommunstyrelsens beslut den 25 september 2017 § 264 och uppdrar åt 
förvaltningen att ta fram ett förnyat granskningsförslag med cirka 80 nya bostäder med 
blandade bostadstyper med upp till två våningar i höjd. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) 
och Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen beslutar att justera kommunstyrelsens beslut 
den 25 september 2017 § 264 och uppdrar åt förvaltningen att ta fram ett förnyat 
granskningsförslag med ca 140 nya bostäder med blandade bostadstyper och 
upplåtelseformer. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen där alternativ utreds samt tydligare ekonomisk bedömning såväl som risk och 
konsekvensbedömning utförs. I andra hand föreslår Peter Arvidsson att kommunstyrelsen 
avslår Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss mot 
avslag. Om kommunstyrelsen avslår förslaget om återremiss innebär det att ärendet avgörs 
idag och ordföranden kommer ställa Per Vorbergs förslag, Patrik Lindes förslag och Peter 
Arvidssons förslag om avslag mot varandra. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
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Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons förslag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Peter Arvidssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag  
   
Med 9 ja-röster, 1 nej-röst och 3 avstår, avslår kommunstyrelsen Peter Arvidssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 9.    
  
Per Vorbergs förslag, Patrik Lindes förslag och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Per Vorbergs förslag är huvudförslag. 
 
Motförslag 
Ordföranden ställer Patrik Lindes förslag och Peter Arvidssons förslag mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen utser Patrik Lindes förslag till motförslag i huvudomröstningen. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att utse Patrik Lindes förslag till motförslag  
Nej-röst för att utse Peter Arvidssons förslag till motförslag  
   
Med 4 ja-röster, 1 nej-röst och 8 avstår, utser kommunstyrelsen Patrik Lindes förslag till 
motförslag i huvudomröstningen. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 10.    
  
Huvudomröstning 
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 11.   
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

Voteringslista: § 325 
Ärende: Modifierat uppdrag för planarbete på Bocköhalvön,  2013KS63 
 
Omröstningslista 9 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande   X 
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 9 1 3 

Omröstningslista 10 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande   X 
David Dinsdale (L), vice ordförande   X 
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot   X 
Kersti Lagergren (M), ledamot   X 
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare   X 
Tony Wahl (C), ersättare   X 
Resultat 4 1 8 

Omröstningslista 11 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

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   
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 
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 4 1 

51 / 71



 
 
Reservation: 

Modifierat uppdrag för planarbete på Bocköhalvön 

 

Denna plan har den politiska majoriteten valt att skjuta på istället för att utgå ifrån det första 
förslaget som förvaltningen presenterade. Det första förslaget hade gett fler personer möjlighet att 
bo i vår kommun och i Hindås. Den första planen var uppskattad att skapa förutsättningar för att göra 
projektet ekonomiskt hållbart.  

När man nu minskat antalet bostäder så riskerar man att skapa förutsättningar som belastar skatte- 
och VA- kollektivet. Detta tycker vi inte är en ansvarsfull ekonomisk politik. Därför väljer vi att 
reservera oss mot beslutet. 

Ett beslut enligt det första förslaget hade, som nämns ovan, gett fler bostäder. Detta hade varit 
viktigt i den bostadsbrist som finns i vår region.  

 

För Socialdemokraterna  

Patrik Linde 

Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-09-23 § 325 
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Bilaga 8 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-09-23 § 325 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 16. Modifierat uppdrag för planarbete på Bocköhalvön 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna förslaget utan att redovisa en 
exploateringskalkyl för det föreslagna antalet bostäder. 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 326  Dnr 2021KS381 

Yttrande om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – 
Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande till Västra Götalandsregionen gällande regional fysisk 
planering enligt plan- och bygglagen – Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan i 
enlighet med skrivelse 2021-09-21 från Per Vorberg. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Remissen har sin bakgrund i revideringar av plan-och bygglagen (2010:900) PBL om regional 
fysisk planering som började gälla den 1 januari 2019 utifrån att nu kan endast Västra 
Götalandsregionen utgöra så kallat regionplaneorgan i Västra Götaland. Remisstiden är till 30 
september 2021. VGR har fått frågan från Finansdepartementet om det finns förutsättningar 
att kunna omfattas av lagen. Med denna remiss önskar VGR få kommunernas och 
kommunalförbundens synpunkter och inställning i frågan. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg daterad 21 september 2021, ordförandens förslag till beslut 

inklusive yttrande  
 Tjänsteskrivelse 19 augusti 2021 
 Yttrande om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – Västra 

Götalandsregionen som regionplaneorgan 8 juli 2021 
 Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – VGR som 

regionplaneorgan 
 Remissunderlag – remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – 

VGR som regionplaneorgan 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD), Tony Wahl (C), Håkan 
Eriksson (KD), David Dinsdale (L), Grim Pedersen (M), Martin Tengfjord (SP) och Kersti 
Lagergren (L) att kommunstyrelsen antar yttrande till Västra Götalandsregionen gällande 
regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – Västra Götalandsregionen som 
regionplaneorgan i enlighet med skrivelse 2021-09-21 från Per Vorberg. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S), Roland Jonsson (MP) 
och Ulla-Karin Johansson (S) att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

antar Yttrande om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (PBL) – Västra 
Götalandsregionen (VGR) som regionplaneorgan från sektorn för samhällsbyggnad som eget 
yttrande till VGR. 
  

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. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 327  Dnr 2021KS561 

Installation av solceller på Ekdalaskolans tak  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner installation av solceller på Ekdalaskolans tak. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen behandlade den 24 september 2020 § 341 ett medborgarförslag om 
solceller på Ekdalaskolan. I svaret bedömde förvaltningen att installation av 
solcellsanläggning bör prioriteras på byggnader vars tak ska bytas inom några år för att uppnå 
bästa samordningsvinst. Taket på Ekdalaskolan, som berördes i medborgarförslaget, 
bedömdes inte vara prioriterat utifrån principen om samordningsvinst. 
  
Den 29 september 2020 anlades en brand på Ekdalaskolan. I samband med renoveringen av 
skolan upptäcktes skador på taket som inte varit kända tidigare vilket medfört att byte av taket 
behövt tidigareläggas. Utifrån tidigare besvarat medborgarförslag innebär det att solceller 
även ska installeras på Ekdalaskolans tak. Installation av solceller på Ekdalaskolans tak 
beräknas kosta ca 1 mnkr vilket innebär att investeringsprojektet för energiomställningar 
kommer att överskridas med motsvarande summa. Dock ryms det inom den totala 
investeringsbudgeten för sektorn. Anläggningen kommer också att användas för att utvärdera 
de ekonomiska konsekvenserna över tid av en solcellanläggning. I utvärderingsarbetet 
kommer universitet eller högskola att involveras i ett samarbete. 
  
Förvaltningen bedömer att Ekdalaskolans tak har ett gynnsamt läge för en solcellsanläggning 
och att det är lämpligt att installera en anläggning i samband med att taket byts. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 september 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Roland Jonsson (MP), Kersti 
Lagergren (M) och Grim Pedersen (M) att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens 
förslag, godkänner installation av solceller på Ekdalaskolans tak. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen där ekonomisk bedömning såväl som risk och konsekvensbedömning utförs. I 
andra hand föreslår Peter Arvidsson att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss mot 
avslag. Om kommunstyrelsen avslår förslaget om återremiss innebär det att ärendet avgörs 
idag och ordföranden kommer ställa Per Vorbergs förslag och Peter Arvidssons förslag om 
avslag mot varandra. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons förslag. 
  
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 328  Dnr 2021KS578 

Nämndinitiativ om att ta fram plan för att motverka och behandla 
spelberoende  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att förebygga och 
behandla spelproblem. 
  
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial om 
spelberoende, dess effekter, tidiga tecken och hur kommunens chefer kan upptäcka och stävja 
spelproblem och dess negativa effekter för individen och för arbetsförmågan. 
  
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med information om hur sektorn 
för utbildning, kultur och fritid (UKF) arbetar för att förebygga spelproblem bland 
kommunens barn och unga. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) initierar ett ärende om att ta fram plan för att förebygga 
och behandla spelproblem, i skrivelse daterad den 21 september 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Nämndinitiativ om att ta fram plan för att motverka och behandla spelberoende från 

Per Vorberg och Patrik Linde daterat 21 september 2021. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Håkan Eriksson (KD), 
Martin Tengfjord (SP), David Dinsdale (L) och Tony Wahl (C) att 

 kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att förebygga och 
behandla spelproblem, 

 kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial om 
spelberoende, dess effekter, tidiga tecken och hur kommunens chefer kan upptäcka 
och stävja spelproblem och dess negativa effekter för individen och för 
arbetsförmågan. 

 kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med information om hur 
sektorn för utbildning, kultur och fritid (UKF) arbetar för att förebygga spelproblem 
bland kommunens barn och unga. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 329  Dnr 2021KS587 

Nämndinitiativ om redovisning av pågående arbete med 
belysningsprogram och ljusföroreningar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att redovisa pågående arbete med 
belysningsprogram och hur detta förhåller sig till ljusföroreningar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kersti Lagergren (M) initierar ett ärende om redovisning av pågående arbete med 
belysningsprogram och ljusföroreningar, i skrivelse daterad den 22 september 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Nämndinitiativ om redovisning av pågående arbete med belysningsprogram och 

ljusföroreningar från Kersti Lagergren daterat 22 september 2021. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med skrivelse från Kersti Lagergren 
(M), ger förvaltningen i uppdrag att redovisa pågående arbete med belysningsprogram och hur 
detta förhåller sig till ljusföroreningar. 
  

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

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 330  Dnr 2021KS79 

Redovisning av inkomna planbesked 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar inkomna planbesked där prövning pågår. Fem planbesked har 
inkommit:  

 Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112, 2021-06-14 
 Mölnlycke 1:168, 2021-07-05 
 Mölnlycke 1:159, 2021-07-05 
 Bråtared 1:106, 2021-05-31 
 Del av Gökskulla 3:33, 2021-09-02 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 331  Dnr 2021KS213 

Statistiska uppgifter per juni 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges statistiska uppgifter per juni 2021. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 332  Dnr 2021KS46 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens ekonomiska månadsuppföljning per juni 2021. 
Den 25 augusti 2021 § 211 beslutade välfärdsnämnden att godkänna prognosen och att 
inte vidta ytterligare åtgärder. 
  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 25,2 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 20,6 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 4,6 mnkr. 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 24,2 mnkr vilket innebär ett överskott om 3,5 
mnkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Välfärdsnämndens beslut 25 augusti 2021 § 211 
 Tjänsteskrivelse 5 juli 2021 
 Månadsprognos per juni 2021 VFN 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 333  Dnr 2021KS468 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
revisorernas granskning av välfärdsnämndens styrning och 
uppföljning av arbetsmarknadsenheten  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas granskning 
av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten. Den 25 
augusti 2021 § 205 beslutade välfärdsnämnden att notera förvaltningens svar och godkänna de 
åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
Välfärdsnämnden beslutade också att delge kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer beslutet. 
  
PwC (PricewaterhouseCoopers) har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsverksamheten. 
Rapporten kommer fram till bedömningen att välfärdsnämnden inte helt säkerställer en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär 
försörjningsstöd till egen försörjning. 
 
Kommunens revisorer lämnar utefter vad som framkommit i rapporten två rekommendationer 
och önskar svar på vilka åtgärder som kommer att tas. 
 
1. Se över målstyrningen av arbetsmarknadsverksamheten så att uppföljningen av de 
politiska inriktningarna kopplas till indikatorer som medger att de faktiska målen går 
att följa upp årligen och står i harmoni med de politiska inriktningarna. 
2. Gör en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska inriktningarnas utfall 
för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och årsbokslut. 
  
Förvaltningens bedömning är att de rekommendationer som revisionsrapporten framför är 
antingen redan implementerade eller är inplanerade att vidtas inför verksamhetsåret 2022. 

 
Beslutsunderlag 

 Välfärdsnämndens beslut 25 augusti 2021 § 205 
 Tjänsteskrivelse 17 juni 2021 

64 / 71



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten 
7 juni 2021 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 334  Dnr 2021KS9 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges: 
  

 Yttrande om översiktsplan för Bollebygds kommun - utställningshandling 2021-08-26 
 Yttrande om översiktsplan för Lerums kommun - samrådshandling 2021-09-03 
 Granskning av fastighetsunderhåll, rapport från revisorerna 2021-09-06 
 Granskning av överförmyndare i samverkan Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Partille, 

februari 2021 
 Svar från överförmyndare i samverkan angående granskning, 2021-04-26 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 335  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 september 2021, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 336  Dnr 2021KS4 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 13 september 2021, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 337  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 9 september 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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2021-09-23 
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§ 338  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 13 september 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 339  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 13 september 2021, föreligger. 
 

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