
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-20:44 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Mikael Johannison (M) 
Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 
 
Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§347-360 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänst) §§347-349 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) §§347-377 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
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Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Fredrik Wejrot (verksamhetschef trafik) §§347-351 
Josefin Wiberg (praktikant) 
Robin Hododi (praktikant) 
Anna-Kajsa Tagesson (tf personalchef) 
Nicklas Svensson (säkerhetssamordnare) §§347-349 
Fortesa Bytyqi (mark- och exploateringsingenjör) §§347-350, 
§§352-358 
Ria Andersson (mark- och exploateringschef) §§347-351 
Irmana Cukur (administrativ chef samhällsbyggnad) §§347-351 
Maja Andersson (plan- och bygglovschef) §§347-351 
Sanna Nadj (ekonom) §§347-356 
Amanda Svensson von Matern (kommunikations- och 
marknadsansvarig Landvetter södra utveckling AB) §§347-348 
Davor Mihajlovic (projektledare Landvetter södra utveckling AB) 
§§347-348 
Maria Ådahl (vd Landvetter södra utveckling AB) §348 
Lars Henriksson (Skanska AB) §348 
Elisabeth Jansson Forsberg (processledare i konsortiet Landvetter 
Södra) §348 
Fredrik Dahlström (GBJ Bygg) §348 
Tayman Mashid (enhetschef projektledning trafik) §§348-351 
Linda Bergvall (kommunpolis) §349 
Jenny Lööf (kommunikatör) §349, §351 
Anna Wallin (planarkitekt) §§349-350 
Helena Hatheyer (redovisningschef) §§357-361 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-10-28 15:00 

 

Protokollet omfattar §§347-387 

2 / 74



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

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

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2021-10-21 

2021-10-29 Datum då anslag 2021-11-22 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 

4 / 74



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 347 Fastställande av föredragningslistan 
§ 348 Information om succesiv kalkylering för exploatering Landvetter södra 
§ 349 Information om brottsstatistik och kostnader för skadegörelse inom ramen för pågående 

uppdrag (verksamhetsplan 2021) om att öka tryggheten för medborgarna 
§ 350 Information om detaljplan Dansered 1:64, Airport city 
§ 351 Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt (projektportföljen) 
§ 352 Taxa för miljö- och bygglovsnämnden avseende verksamheten inom miljö- och hälsoskydd 
§ 353 Medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Flygplatsvägen/väg 546, Airport city del 4 
§ 354 Marköverlåtelseavtal för del av Dansered 1:64 
§ 355 Antagande av detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, Del 4, logistik och lager 

i Härryda kommun 
§ 356 Exploateringsavtal för detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 
§ 357 Antagande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95, bostäder i Säteriet, 

Härryda kommun 
§ 358 Ansökan om tillstånd att inrätta kommunal lantmäterimyndighet (KLM) 
§ 359 Redovisning av uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att tydliggöra att konstnärlig 

utsmyckning ska hanteras, finansieras och följas upp av kommunstyrelsen 
§ 360 Partistöd 2022 
§ 361 Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2021 
§ 362 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2021 
§ 363 Bidrag till Härryda kommuns kultur och idrottsförening 
§ 364 Begäran om startbesked för renovering av mur, Råda Säteri 
§ 365 Planbesked för Fäxhult 1:33 
§ 366 Föravtal inför planarbete för Slamby 1:27 
§ 367 Lokal trafikföreskrift om parkering på Björkelidsvägen 
§ 368 Lokal trafikföreskrift om ändamålsplats på Björkelidsvägen 
§ 369 Inrättande av kommunstyrelsens utskott för arbete med ny översiktsplan, antagande av 

bestämmelser samt val av ledamöter 
§ 370 Bordlagt ärende: Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter södra 
§ 371 Ordförandeinitiativ om utvärdering av kommunens krisledningsarbete gällande 

Coronapandemin 
§ 372 Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ordförande i rådet för idéburna organisationer, samt 

fyllnadsval 
§ 373 Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ledamot i ungdomsrådet, samt fyllnadsval 
§ 374 Avsägelse från Natalija Löfgren (SD) som ledamot i ungdomsrådet, samt fyllnadsval 
§ 375 Avsägelse från Maria Kornevik Jacobsson (C) som ledamot i Förvaltningshögskolans råd för 

utbildning och forskning 2019-2022 (KOLV), samt fyllnadsval 
§ 376 Remiss om Handlingsprogram 2020-2023 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
§ 377 Svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun 
§ 378 Svar på medborgarförslag gällande Gång/cykelbana till Benareby/Bolåsa Värdshus 
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§ 379 Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen 
§ 380 Delgivning av protokoll från råd 2021 
§ 381 Delgivningar 2021 
§ 382 Redovisning av inkomna planbesked 2021 
§ 383 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 384 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 
§ 385 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 
§ 386 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 
§ 387 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2021 
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§ 347 

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

 Ordförandeinitiativ om utvärdering av kommunens krisledningsarbete gällande 
Coronapandemin, tas upp som ärende 25. 

 Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ordförande i rådet för idéburna organisationer, 
samt fyllnadsval, tas upp som ärende 26. 

 Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ledamot i ungdomsrådet, samt fyllnadsval, tas 
upp som ärende 27. 

 Avsägelse från Natalija Löfgren (SD) som ledamot i ungdomsrådet, samt 
fyllnadsval, tas upp som ärende 28. 

 Avsägelse från Maria Kornevik Jacobsson (C) som ledamot i Förvaltningshögskolans 
råd för utbildning och forskning 2019-2022 (KOLV), samt fyllnadsval, tas upp som 
ärende 29. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 348 

Information om succesiv kalkylering för exploatering Landvetter 
södra 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Henriksson, chef affärsutveckling Skanska AB, Peter Lönn, kommundirektör, Elisabeth 
Jansson Forsberg, processledare i konsortiet Landvetter Södra, och Maria Ådahl, vd 
Landvetter Södra utveckling AB, informerar om succesiv kalkylering för exploatering 
Landvetter södra. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 349 

Information om brottsstatistik och kostnader för skadegörelse inom 
ramen för pågående uppdrag (verksamhetsplan 2021) om att öka 
tryggheten för medborgarna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per-Arne Larsson, sektorschef teknik och förvaltningsstöd, informerar om brottsstatistik och 
kostnader för skadegörelse inom ramen för pågående uppdrag (verksamhetsplan 2021) om att 
öka tryggheten för medborgarna. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 350 

Information om detaljplan Dansered 1:64, Airport city 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fortesa Bytyqi, mark- och exploateringsingenjör, och Anna Wallin, planarkitekt, informerar 
om detaljplaneförslag och genomförandefrågor om detaljplan Dansered 1:64, Airport city.  
 
Kommunstyrelsen behandlar tre tillhörande ärenden under sammanträdet 21 oktober 
2021: Antagande av detaljplan, Marköverlåtelseavtal för del av Dansered 1:64, 
Medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Flygsplatsvägen/väg 546, Airport city del 4. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 351 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om detaljplaner och pågående projekt inom sektorn för 
samhällsbyggnad. Bland annat redovisas innehåll i antagna detaljplaner, kostnader och 
timmar bokförda på exploateringsprojekt, samt fem projekt som redovisas mer ingående: 
Mölnlyckes Haga, Gärdesområdet, Idrottsgatan, Magasinsvägen och Mölnlycke fabriker 
innanför plan. 
 
Anders Olsson sektorschef samhällsbyggnad, Maja Andersson verksamhetschef plan och 
bygglov, Ria Andersson mark- och exploateringschef, Tayman Mashid enhetschef 
projektledning trafik, Fredrik Wejrot trafikchef och Irmana Cukur administrativ chef 
samhällsbyggnad informerar i ärendet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 352  Dnr 2021KS523 

Taxa för miljö- och bygglovsnämnden avseende verksamheten 
inom miljö- och hälsoskydd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med miljö- och 
bygglovsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer revidering av Taxa inom miljö- och hälsoskydds 
verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har möjlighet att finansiera tillsynen och kontrollen inom miljö- och 
livsmedelsområdet med avgifter. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vad som ska 
gälla angående rätten att ta betalt. 
  
Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2019 § 174. Det finns nu ett 
behov att göra några mindre revideringar av taxan. Ingen av revideringarna ger någon större 
ekonomisk konsekvens utan syftet med dem är att ge en tydligare och mer rättvis taxa. 
  

Beslutsunderlag 
 Miljö- och bygglovsnämndens beslut 28 september 2021 § 166 
 Tjänsteskrivelse 14 september 2021 
 Taxa inom miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde inkl. bilagor, 13 september 

2021 
 Jämförelsedokument 13 september 2021, nuvarande och föreslagen lydelse 
 Härryda kommuns nuvarande taxa inom miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde, 

antagen av kommunfullmäktige 12 december 2019 § 174 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 353  Dnr 2021KS522 

Medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Flygplatsvägen/väg 
546, Airport city del 4  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Härryda 
kommun. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet uppdrar kommunstyrelsen åt 
samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna 
medfinansieringsavtalet. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket är väghållare för Flygplatsvägen/väg 546 och väg 40 som båda angränsar till 
kommande kvartersmark inom detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. Airport city, del 4. 
Till följd av kommande exploatering söder om väg 40 och inom Airport city del 4 krävs 
kapacitetshöjande åtgärder på trafikplats Flygplatsmotet, korsningen väg 40/väg 546. 
Åtgärderna innebär ombyggnation av befintlig cirkulationsplats söder om väg 40 samt 
nybyggnation av cirkulationsplats norr om väg 40. Trafikverket har med anledning av detta 
upprättat förslag till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och kommunen. Syftet med 
avtalet är att reglera respektive parts åtaganden och finansiella ansvar för genomförandet av 
anläggningarna.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 september 2021 
 Medfinansieringsavtal – Ställningstagande och genomförande Flygplatsmotet 

(detaljplan 4, Landvetter flygplats), väg 40 och 546, Härryda kommun 
 Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Landvetter 3:178 Airport city, 

del 3 
 Medfinansieringsavtal – planläggning och genomförande Flygplatsmotet, 2015 
 Tillägg till medfinansieringsavtal gällande trimningsåtgärder i Flygplatsmotet, 2019 
 Lägeskarta 
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§ 354  Dnr 2021KS521 

Marköverlåtelseavtal för del av Dansered 1:64  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och Catena 
Dansered AB. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Catena Dansered AB och 
Härryda kommun. Marköverlåtelsen innebär att kommunen säljer del av fastigheten Dansered 
1:64 med en sammanlagd yta om cirka 213 350 kvm till Catena Dansered AB för en 
köpeskilling om 188 865 000 kronor.  
  
Catena Dansered AB åtar sig att uppföra byggnader för lager och logistik i enlighet med 
gestaltningsprogram och detaljplanen för del av Dansered 1:64 m.fl. Airport city del 4. Till 
följd av kommande exploatering inom del av Dansered 1:64 ska Trafikverket bygga om del av 
Flygplatsvägen/väg 546 med ny cirkulationsplats och ny anslutning till del av Dansered 1:64. 
Catena Dansered AB har att förhålla sig till det underlag som Trafikverket upprättar för 
ombyggnationen.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 september 2021  
 Marköverlåtelseavtal avseende del av Dansered 1:64 samt bilagor 
 Markanvisningsavtal (undertecknat 2019-10-23) 
 Värderingsunderlag 
 Lägeskarta 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 355  Dnr 2013KS633 

Antagande av detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, 
Del 4, logistik och lager i Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, del 4, 
logistik och lager i Härryda kommun. 
  

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

Reservation  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. utgör fjärde etappen i utveckling av området i 
anslutning till Flygplatsmotet och Flygplatsvägen i enlighet med det planprogram och 
framtidsvision för ”Airport City” som Härryda kommun, Swedavia AB och 
Flygplatsfastigheter i Landvetter AB gemensamt tagit fram. Planprogrammet godkändes av 
kommunfullmäktige den 21 november 2011 § 300. Detaljplanen möjliggör uppförande av 
byggnader för logistik och lager norr om Flygplatsmotet vid Göteborg Landvetter Airport. 
Angiven exploateringsgrad är 45 % av fastighetsarean inom användningsområdet, vilket 
medger en exploatering på totalt 94 500 kvm (byggnadsarea) BYA. 
  
Detaljplanen har varit föremål för samråd årsskiftet 2014/2015 och granskning hösten 2015 
samt våren 2021. Efter granskning 2 av detaljplanen har planhandlingarna justerats och 
kompletterats rörande geoteknik och dagvatten med anledning av inkomna synpunkter. 
Förvaltningen bedömer med hänsyn till reviderat riksintresse för del av ny stambana mellan 
Göteborg-Borås daterat 16 september 2021 att detaljplanen inte riskerar att medföra påtaglig 
skada på riksintresset. En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att medfinansierings-
avtalet och marköverlåtelseavtalet godkänns av kommunfullmäktige samt avtal undertecknas 
mellan parterna. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 augusti 2021 
 Planbeskrivning med genomförande 
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 Plankarta 
 Illustrationskarta 
 Samrådsredogörelse 
 Utlåtande granskning 
 Utlåtande granskning 2 
 Kommunstyrelsens beslut den 21 november 2011 § 300 
 Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2019 § 117    

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, del 4, 
logistik och lager i Härryda kommun. 
 
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att ta fram miljökonsekvensbeskrivning. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Roland Jonssons förslag om 
återremiss. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga 
om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår, beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
  
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  
2021-10-21  

 

Voteringslista: § 355 
Ärende: Antagande av detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, Del 4, logistik 
och lager i Härryda kommun,  2013KS633 
 
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 11 1 1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 356  Dnr 2021KS514 

Exploateringsavtal för detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och 
Kindbogården 1:95  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Förbo AB. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet uppdrar kommunstyrelsen åt 
samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna exploateringsavtalet. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 5 februari 2017 § 178 planbeskedsansökan för del av Råda 
1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom 
exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
  
Förslag till detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 har upprättats. Förvaltningen 
har upprättat ett förslag till exploateringsavtal som ska reglera ansvarsfördelning, 
kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun, Härryda Vatten och Avfall AB och 
exploatör vid genomförande av detaljplanen. Avtalet har tagits fram med stöd av kommunens 
antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt enligt bestämmelserna i 6 kap. plan- och 
bygglagen (2010:900) PBL. Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt detta 
avtal är att anse som rimliga i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen. 
Exploateringsavtalet har utformats så att exploatören ska finansiera alla de kostnader som 
kommunen med stöd av antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt bestämmelserna i 6 kap. 
PBL kan ålägga exploatören för detaljplanens genomförande. 
  
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige, 
Härryda Vatten och Avfall ABs styrelse och Förbo ABs styrelse samt att detaljplanen fått laga 
kraft. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 6 september 2021 
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2021-10-21 
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 Exploateringsavtal 
 Överenskommelse om fastighetsreglering 
 Lägeskarta 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 357  Dnr 2018KS175 

Antagande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95, 
bostäder i Säteriet, Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95, bostäder i 
Säteriet, Härryda kommun.   
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade planbeskedsansökan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 
den 5 februari 2018 § 47 samt uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan för området 
som byggherredriven detaljplaneprocess. Därefter har planhandlingar upprättats och samråd 
samt granskning genomförts. 
  
Planområdet är beläget i Säteriet vid Platåvägen mellan Ekgården, Bokgården och 
Björkgården. Planområdet omfattar cirka 2,4 hektar.  
  
Syftet med planförslaget är att ge möjlighet att uppföra ca 300 nya bostäder, i huvudsak i 
flerbostadshus. Syftet är även att öka servicen i området och tillskapa möjligheten att uppföra 
en ny förskola samt ett eller flera parkeringshus. Flerbostadshus medges huvudsakligen i 3–5 
våningar och radhus i 3 våningar. 
  
I gällande översiktsplan, ÖP2012 redovisas Säteriet som utbyggnadsområde för bostäder på 
kort sikt, inom 10 år. Förslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen och vara lämplig 
markanvändning enligt plan- och bygglagen (2010:900) PBL och miljöbalken 3 kap. 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken 5 kap. överträds. 
  
En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige 
godkänner exploateringsavtalet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 september 2021 
 Plankarta med bestämmelser 
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2021-10-21 
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 Illustrationskarta 
 Planbeskrivning med genomförande 
 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige godkänner Exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Förbo 
AB samt att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna exploateringsavtalet under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner avtalet. 
  
Patrik Linde (S) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen för att minska exploateringsgraden och i andra hand att kommunstyrelsen avslår 
Per Vorbergs förslag. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Patrik Lindes förslag om återremiss. 
Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa Per 
Vorbergs och Patrik Lindes förslag om avslag mot varandra. 
 
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 9 ja-röster, 3 nej-röster och 1 avstår, beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2.    
  
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 
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Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 9 ja-röster, 3 nej-röster och 1 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  
2021-10-21  

 

Voteringslista: § 357 
Ärende: Antagande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95, bostäder i 
Säteriet, Härryda kommun,  2018KS175 
 
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 9 3 1 

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 9 3 1 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-10-21 § 357 

 

Reservation:  

§11 KS den 21 oktober, Antagande av detaljplan för fastigheten Härryda Råda 1:7, 1:8 och 
Kindbogården 1:95   

Vi anser att säteriet är ett område med höga värden som behöver bevaras. Vidare anser vi att man 
inte bör förtäta områden på ett sådan sätt att attraktiviteten i området försämras. En förtätning skall 
leda till ett förbättrat område.  
Vi yrkade på att i första hand återremittera för att minska exploateringsgraden i andra hand avslag. 
Detta gjorde vi då vi anser att den föreslagna förtätningen har för hög exploateringsgrad. VI tycker 
man skall förtäta men att man skall göra det mer balanserat.  

Risken med denna förtätning är att man minskar attraktiviteten på säteriet och skapar ett område 
där hyresrätter blir svårare att hyra ut den dag då bostadsmarknaden vänder.  
Vi vill se Säteriet som ett attraktivt område, både nu och i framtiden. 

Därför väljer vi att reservera oss. 

 

För Socialdemokraterna: 

Patrik Linde
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Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 358  Dnr 2021KS556 

Ansökan om tillstånd att inrätta kommunal lantmäterimyndighet 
(KLM)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Härryda kommun ska lämna in ansökan till Lantmäteriet om 
att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i enlighet med uppställda krav i lagen 
(1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet, och att verksamheten ska få påbörjas den 1 
januari 2024.   
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ovanstående uppdrar 
kommunstyrelsen åt förvaltningen att utforma och inlämna ansökan till Lantmäteriet. 
  

Reservation  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har i budget för 2019 och planer för 2020–2021 fått i uppdrag att ansöka om 
inrättande av kommunal lantmäterimyndighet (KLM) för att effektivisera 
samhällsbyggnadsprocessen genom att bättre samordna fastighetsbildningen och plan- och 
byggprocessen. 
  
En kommun ska, efter särskild ansökan och meddelat tillstånd, kunna svara för 
fastighetsbildningsverksamheten i kommunen under förutsättning att vissa villkor är 
uppfyllda. Ansökan innehållande en utredning skickas till Lantmäteriet som efter eget 
yttrande överlämnar kommunens ansökan till regeringen som prövar frågan om tillstånd. 
Tillstånd ska meddelas om de i lagen särskilt angivna förutsättningarna bedöms kunna 
uppfyllas. 
  
Sweco Sverige AB har på uppdrag av förvaltningen utfört en utredning och rapporten bifogas 
en formell ansökan till Lantmäteriet. Av utredningen framkommer förslag till organisation för 
inrättande av KLM, bedömning av verksamhetens volym och ekonomi, vilken bemanning 
som behövs och hur man kan utnyttja befintlig kompetens, förslag till tidplan för inrättande av 
KLM, särskilda risker och hur villkoren enligt 2 § lagen (1995:1393) om kommunal 
lantmäterimyndighet (lagen om KLM) uppfylls. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 september 2021 
 Rapport Sweco Sverige AB (2021-06-07) 
 Uppdrag budget 2019 och planer 2020–2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att Härryda kommun ska lämna in ansökan till Lantmäteriet 
om att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i enlighet med uppställda krav i lagen 
(1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet, och att verksamheten ska få påbörjas den 1 
januari 2024. Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att 
utforma och inlämna ansökan till Lantmäteriet under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om ovanstående. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons 
förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
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 12 ja-röster och 1 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

Voteringslista: § 358 
Ärende: Ansökan om tillstånd att inrätta kommunal lantmäterimyndighet (KLM),  
2021KS556 
 
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 12 1 0 
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§ 359  Dnr 2020KS586 

Redovisning av uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att 
tydliggöra att konstnärlig utsmyckning ska hanteras, finansieras 
och följas upp av kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige upphäver beslut 1999 § 55/99, Om konst i offentlig miljö.  
  
Kommunfullmäktige fastställer Policy för konstnärlig utsmyckning, daterad 21 oktober 2021, 
med ändringen att första punkten under rubriken Ansvar och roller tas bort, således stryks 
”Kommunfullmäktige avsätter 0,5 procent till offentlig konst av kommunens 
nettoinvesteringsbudget”. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Policy för konstnärlig utsmyckning, 
upphäver kommunstyrelsen Handlingsplan för konst i offentlig miljö, som fastställdes 
av kommunstyrelsen den 22 november 2004 § 281. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget i budget 2019 gällande inriktning och policy kring 
konstnärlig utsmyckning är genomfört och därmed avslutat.  
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att ta fram beslutsunderlag för att tydliggöra att 
hantering, finansiering, beslut och uppföljning av konstnärlig utsmyckning ska hanteras av 
kommunstyrelsen är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2020 § 389 att uppdra åt förvaltningen att ta fram 
beslutsunderlag för att tydliggöra att hantering, finansiering, beslut och uppföljning av 
konstnärlig utsmyckning ska hanteras av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterade då att 
uppdraget som gavs i budget 2019 gällande inriktning och policy kring konstnärlig 
utsmyckning kvarstår.  
  
Förvaltningen har utifrån kommunstyrelsens uppdrag tagit fram förslag till Policy för 
konstnärlig utsmyckning som anger vilka principer som ska gälla för konstnärlig utsmyckning 
i Härryda kommun. Arbetet med konstnärlig utsmyckning ska enligt policyn ske i öppenhet 
och i dialog med medborgarna. 
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Kommunstyrelsen fastställer årligen en konstplan som visar kommande konstprojekt och 
de bygg- och infrastrukturprojekt som de är knutna till. Konstplanen följer kommunens 
investeringsbudget och flerårsplan. I planen ska även 
en underhållsplan och driftskostnad presenteras. Uppföljning av arbetet med offentlig konst 
sker inom ramen för verksamhetsberättelsen. 
  
Anslag för konstnärlig utsmyckning finns inom ramen för den samlade investeringsbudgeten 
och uppgår till 0,5 procent av nettoinvesteringsbudgeten, dock maximalt 2,0 mkr per år. I 
nuläget finns inga medel avsatta i driftbudgeten för löpande underhåll av den offentliga 
konsten.  
  
Förvaltningens bedömning är att kommunfullmäktiges beslut från 1999 § 55/99, Om konst i 
offentlig miljö bör ersättas av Policy för konstnärlig utsmyckning. Vidare bedömer 
förvaltningen Handlingsplan för konst i offentlig miljö, som fastställdes 
av kommunstyrelsen den 22 november 2004 § 281 bör upphävas. Vidare bedömer 
förvaltningen att det finns behov av att utveckla formerna för hur dialog med medborgarna 
kan ske inom ramen för arbetet med offentlig konst. Förvaltningen bedömer att ansvaret för 
löpande drift och underhåll av konstverket bör finnas hos den verksamhet som har tilldelats 
konstverket i fråga. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 september 2021 
 Konst i offentlig miljö Kf § 55/99  
 Handlingsplan för konst i offentlig miljö 22 november 2004 § 281  
 Policy för konstnärlig utsmyckning, 21 oktober 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD) och David Dinsdale (L) 
att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att kommunfullmäktige 
upphäver beslut 1999 § 55/99, Om konst i offentlig miljö, samt att kommunfullmäktige 
fastställer Policy för konstnärlig utsmyckning, daterad 21 oktober 2021. 
  
Vidare föreslår Per Vorberg (M) med instämmande av Håkan Eriksson (KD) och David 
Dinsdale (L) att under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Policy för konstnärlig 
utsmyckning, upphäver kommunstyrelsen Handlingsplan för konst i offentlig miljö, som 
fastställdes av kommunstyrelsen den 22 november 2004 § 281, samt att kommunstyrelsen 
beslutar att uppdraget i budget 2019 gällande inriktning och policy kring konstnärlig 
utsmyckning är genomfört och därmed avslutat, och att uppdraget att ta fram beslutsunderlag 
för att tydliggöra att hantering, finansiering, beslut och uppföljning av konstnärlig 
utsmyckning ska hanteras av kommunstyrelsen är genomfört och därmed avslutat. 
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Patrik Linde (S) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen för att utveckla hur medborgardialogen ska gå till, och i andra hand att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Robert Langholz (S) förslag. 
  
Robert Langholz (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD), Ulla-Karin 
Johansson (S) och Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Vorbergs förslag 
med ändringen att procentsatsen hanteras på ett ställe, dvs i budget. Det innebär att första 
punkten under rubriken Ansvar och roller tas bort, således stryks ”Kommunfullmäktige 
avsätter 0,5 procent till offentlig konst av kommunens nettoinvesteringsbudget”. 
  

Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 19:45-19:48. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Patrik Lindes förslag om återremiss. 
Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa Per 
Vorbergs och Robert Langholz förslag mot varandra. 
 
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 9 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 5.    
  
Per Vorbergs och Robert Langholz förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Robert 
Langholz förslag. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

Voteringslista: § 359 
Ärende: Redovisning av uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att tydliggöra att konstnärlig 
utsmyckning ska hanteras, finansieras och följas upp av kommunstyrelsen,  2020KS586 
 
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 9 4 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 360  Dnr 2021KS599 

Partistöd 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2022 ska betalas ut till Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Sportpartiet, Vänsterpartiet, Kommunpartiet och Kristdemokraterna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2018 i § 29 reglemente för partistöd i Härryda 
kommun. 
  
Av bestämmelserna framgår att partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 80 procent 
av ett prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 40 procent av ett 
prisbasbelopp per mandat och år. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad 
efter beslut av fullmäktige. 
  
En förutsättning för erhållande av partistöd är att partiet senast den 30 juni året före det år som 
partistödet avser, lämnat en skriftlig redovisning som visar att föregående års partistöd har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
  
Av de partier som erhållit partistöd för 2020 har samtliga partier, det vill säga Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Sportpartiet, Vänsterpartiet, Kommunpartiet och Kristdemokraterna, inkommit med 
redovisning och granskningsintyg inom föreskriven tid. Partistödet för 2022 föreslås därför 
betalas ut i enlighet med gällande reglemente till nämnda partier. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 30 september 2021 
 Uträkning – partistöd 2022, daterat 29 september 2021  

  
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 361  Dnr 2021KS586 

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per den 31 augusti 2021. 
  
Kommunfullmäktige noterar helårsprognos för år 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från förvaltningen föreligger förslag till delårsrapport per den 31 augusti samt helårsprognos 
för 2021. Rapporten innehåller uppgift om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering 
och den ekonomiska ställningen per den 31 augusti och bedömd ställning vid årets slut. En 
bedömning av måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning görs för året. I rapporten ingår 
koncernredovisning. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 september 2021  
 Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2021 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 362  Dnr 2021KS165 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per delår och prognos 
för helåret 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och prognos och beslutar att inte vidta 
ytterligare åtgärder. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige verksamhetsberättelse och prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 50,1 mnkr. Samhällsbyggnad 
avviker negativt med 3,3 mnkr, teknik och förvaltningsstöd avviker negativt med 14,2 mnkr 
och kommunledning och stödfunktionerna avviker positivt med 4 mnkr. 
  
Inför delåret har en prognos för intäkter från exploateringsverksamheten gjorts och prognosen 
för året uppskattas till 63,7 mnkr, vilket ingår i den prognosticerade avvikelsen.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 232,3 mnkr vilket innebär ett överskott om 152 
mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 september 2021 
 Verksamhetsberättelse och prognos - delår 2021 KS 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 363  Dnr 2021KS541 

Bidrag till Härryda kommuns kultur och idrottsförening  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ett engångsbidrag för år 2021 på 750 000 kr till Härryda kultur och 
idrottsförening. Bidraget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens driftanslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under pandemin har kommunens anställda på olika sätt ställts inför nya situationer och nya 
utmaningar. Samtidigt har arbetsförhållandena många gånger blivit lidande i samband med 
olika åtgärder som varit nödvändiga att genomföra. I samband med dessa åtgärder har det 
funnits ett mycket gott samarbete med de fackliga organisationerna som organiserar många av 
de anställda.  
  
Den 26 augusti 2021 diskuterade ekonomiutskottet att ett sätt att markera arbetsgivarens 
uppskattning för insatser som gjorts är att bevilja ett extra bidrag till kommunens 
personalförening Härryda kultur och idrottsförening. Medlen kommer att stärka föreningens 
långsiktiga ekonomi och kommer att användas under kommande år i syfte att erbjuda 
aktiviteter för kommunens anställda. 
  
Föreningen har sammanlagt ca 1 200 medlemmar och bedriver en omfattande verksamhet i 
form av kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter 
samt ett årligt driftbidrag på 60 000 kr från kommunen.  
  
Under året beräknar kommunen att redovisa ett ekonomiskt överskott på ca 126 mnkr 
exklusive exploateringsutfall. Det är ca 90 mnkr högre än budgeterat. Delårsprognosen för 
kommunstyrelsens verksamheter tyder på att det finns utrymme att finansiera kostnaden inom 
kommunstyrelsens ram. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 september 2021 
 Verksamhetsberättelse HKIF 
 Bokslut HKIF 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 364  Dnr 2021KS502 

Begäran om startbesked för renovering av mur, Råda Säteri  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för renovering av mur, Råda Säteri. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2021 § 13 att belägga nio investeringar med 
startbesked. Investering för Råda Säteri mur (IC12) är en av dessa och ingår i ramen för 
beslutad investeringsbudget gällande helheten för Råda Säteri. Startbeskedet är således inom 
ramen för beslutad budget för Råda Säteri. 
  
På Råda Säteri finns det stora stenmurar i trädgården. Dessa murar ingår, precis som 
byggnaderna, i det samlade kulturbyggnadsminnet. Murarna är byggda för att trädgården ska 
kunna bestå av terrasser i olika nivåer. Stenmurarna kräver underhåll för att de ska behålla sin 
funktion och inte rasa. Den aktuella muren behöver renoveras för att undvika risken för att 
den rasar. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 september 2021 
 Orienteringskarta Råda Säteri 
 Karta över murar Råda Säteri 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 365  Dnr 2020KS223 

Planbesked för Fäxhult 1:33  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet i avvaktan på markägarnas möte med trafikverket 
angående riksintressepreciseringen. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren inkom den 20 mars 2020 med en begäran om planbesked för fastigheten 
Fäxhult 1:33. Begäran avser att omvandla en deponi till verksamhetsmark för industri, lager 
och kontor. 
  
Området ligger strax nordost om Ryamotet, ca 400 m från väg 40, intill väg 156 mot Hindås. 
  
Förvaltningen gör bedömningen att planbesked för Fäxhult 1:33 inte kan beviljas. Föreslaget 
planområde berörs till större delen av Trafikverkets riksintresseanspråk för ny stambana 
Göteborg-Borås som förtydligades och preciserades den 16 september 2021.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 september 2021 
 Ansökan om planbesked  
 Beskrivning planbesked 
 Översiktskarta 
 Fäxhult 1:33 Riksintresse, ny stambana 2021-09-16 
 PM Förtydligande av utpekande. Riksintresse för ny stambana, delen Göteborg–Borås 

(2021-09-16 version 2.0). 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) och Roland Jonsson (MP) att 
kommunstyrelsen bordlägger ärendet i avvaktan på markägarnas möte med trafikverket 
angående riksintressepreciseringen. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beviljar planbesked för Fäxhult 1:33. 
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Kommunstyrelsen 
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Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa bordläggning mot att avgöra ärendet idag. 
Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om 
kommunstyrelsen bifaller Peter Arvidssons förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bordlägger 
ärendet. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att bordlägga ärendet  
Nej-röst för att avgöra ärendet idag  
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 6.    
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

Voteringslista: § 365 
Ärende: Planbesked för Fäxhult 1:33,  2020KS223 
 
Omröstningslista 6 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 12 1 0 
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§ 366  Dnr 2021KS557 

Föravtal inför planarbete för Slamby 1:27  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Föravtal mellan Härryda kommun och RZ MF i Slamby AB.   
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen och mark- och exploateringschef 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 6 februari 2020 § 46 att bevilja ansökan om planbesked för 
del av Slamby 1:24, numera Slamby 1:27. Planbeskedet gäller under förutsättning att ett 
villkorat föravtal mellan Härryda kommun och exploatör och/eller markägare tecknas innan 
detaljplanearbete startas. 
  
Föreslagen bebyggelse är en blandning av flerbostadshus och småhus samt förskola och 
vårdboende. 
  
Tidigare tecknat föravtal ”Föravtal inför planarbete för Slamby 1:24” med Botrygg H70 AB 
har sagts upp av exploatören och markägaren den 14 juni 2021 då fastigheten har sålts till ny 
part, RZ MF i Slamby AB. 
  
Förvaltningen har tagit fram förslag på föravtal, där RZ MF i Slamby AB står för kostnaden 
att utreda projektets påverkan på kommunens ekonomi gällande utbyggnad och uppgradering 
av vatten- och avloppsnätet utanför Slamby innan arbetet med detaljplanen påbörjas. 
  
RZ MF i Slamby AB medger i avtalet att de är medvetna om att de ska stå för alla framtida 
kostnader att genomföra projektet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 september 2021 
 Föravtal 
 Översiktskarta 
 Kommunstyrelsens beslut om planbesked den 6 februari 2020 § 46 
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 Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2020 § 104 
 Uppsagt föravtal 
 Uppsägning av föravtal  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 367  Dnr 2021KS564 

Lokal trafikföreskrift om parkering på Björkelidsvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Björkelidsvägen, 1401 2021:00015, Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering 
på Björkelidsvägen, 1401 2021:00016 och Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering på Björkelidsvägen, 1401 2021:00017. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, 
vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala 
trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning på 
en kommunal väg. 
  
Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Björkelidsvägen för att öka tillgängligheten till parkering för besökande till bland annat 
vårdcentral och äldreboende.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 september 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Björkelidsvägen, 1401 

2021:00015 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Björkelidsvägen, 1401 

2021:00016 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Björkelidsvägen, 1401 

2021:00017 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 368  Dnr 2021KS565 

Lokal trafikföreskrift om ändamålsplats på Björkelidsvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på 
Björkelidsvägen, 1401 2021:00018. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, 
vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala 
trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning på 
en kommunal väg. 
  
Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på 
Björkelidsvägen för att öka tillgängligheten för på- och avstigning vid entré till äldreboendet 
Björkelid.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 september 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på Björkelidsvägen, 

1401 2021:00018  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 369  Dnr 2021KS543 

Inrättande av kommunstyrelsens utskott för arbete med ny 
översiktsplan, antagande av bestämmelser samt val av ledamöter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen inrättar ett utskott för arbete med ny översiktsplan (ÖP-utskott) och antar 
Bestämmelser för kommunstyrelsens utskott för arbete med ny översiktsplan. 
  
Bestämmelserna gäller till och med 31 december 2022 då utskottets uppdrag upphör och 
ledamöterna entledigas om inte kommunstyrelsen beslutar annat. 
  
Kommunstyrelsen utser Mikael Johannison (M), Ronny Sjöberg (C), David Dinsdale (L), 
Patrik Linde (S), och Marie Strid (MP) till ledamöter i utskottet.  
  
Kommunstyrelsen utser Mikael Johannison (M) till ordförande och Patrik Linde (S) till vice 
ordförande i utskottet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 26 augusti 2021 § 282 beslutade kommunstyrelsen om ett omtag av översiktsplanarbetet 
och uppdrog 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. I beslutet framgår också att kommunstyrelsen ska utse ledamöter ur kommunstyrelsen 
att ingå i utskottet, samt att bestämmelserna ska möjliggöra för representation utanför 
kommunstyrelsen så att samtliga tio partier kan medverka i arbetet. 
  
Förvaltningen har tagit fram förslag till bestämmelser för kommunstyrelsens utskott för arbete 
med ny översiktsplan. Utskottet ska bereda ärendet om samrådsförslag till ny översiktsplan 
och fastställa förslag till beslut till kommunstyrelsen. Utskottet ska vara styrgrupp för 
översiktsplanarbetet och ett forum för dialog. I slutskedet av arbetet kommer förvaltningen att 
lämna ett förslag på samrådshandlingar till utskottet, som i sin tur lämnar förslag till beslut till 
kommunstyrelsen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 september 2021 
 Bestämmelser för kommunstyrelsens utskott för översiktsplan, 24 september 2021 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 282 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 370  Dnr 2021KS364 

Bordlagt ärende: Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter 
södra  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag om kalkylverktyg för Landvetter södra. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om kalkylverktyg för Landvetter 
södra. Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 26 augusti 2021 § 290 till sammanträdet 21 
oktober 2021 då kalkylverktyget och hur konsortiet för Landvetter södra arbetar med det 
presenteras. 

 
Beslutsunderlag 

 Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter södra, daterad 24 maj 2021. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen 

 ger i uppdrag till LSUAB att, eventuellt via dess styrelse, ombesörja att 
kommunförvaltningen ger kommunpolitiker tillgång till de verktyg och siffror som 
finns framtagna, så att dessa partier kan göra egna kalkyler och bedömningar av 
projektet; 

 att eventuellt sekretessbelagd eller konkurrensutsatt information företrädesvis ersätts 
medelst markering genom beloppsintervall, eller i andra hand utelämnas och att i så 
fall detta samt orsak anges separat eller i exv. fotnoter rörande aktuella 
belopp/utelämnanden. 

  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons 
förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
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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 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 7. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

Voteringslista: § 370 
Ärende: Bordlagt ärende: Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter södra,  
2021KS364 
 
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 11 1 1 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 371  Dnr 2021KS624 

Ordförandeinitiativ om utvärdering av kommunens 
krisledningsarbete gällande Coronapandemin  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en utvärdering av kommunens krisledningsarbete 
gällande Coronapandemin. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att kontakta Kommunforskning i Väst (KFI) 
gällande uppdraget att genomföra utvärderingen. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslut skriftligt i bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) initierar ett ärende om utvärdering av kommunens krisledningsarbete 
gällande Coronapandemin i skrivelse daterad 20 oktober 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Ordförandeinitiativ om utvärdering av kommunens krisledningsarbete gällande 

Coronapandemin från Per Vorberg daterat 20 oktober 2021. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och 
David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen beslutar att genomföra en utvärdering av 
kommunens krisledningsarbete gällande Coronapandemin, samt att kommunstyrelsen uppdrar 
åt förvaltningen att kontakta Kommunforskning i Väst (KFI) gällande uppdraget att 
genomföra utvärderingen. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons 
förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
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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 12 ja-röster och 1 nej-röst bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 8. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

Voteringslista: § 371 
Ärende: Ordförandeinitiativ om utvärdering av kommunens krisledningsarbete gällande 
Coronapandemin,  2021KS624 
 
Omröstningslista 8 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-10-21 § 371  

1 

2021-10-28 

RESERVATION 2021KS624 

Utvärdering av kommunens krisledningsarbete gällande Coronapandemin 

Sverigedemokraterna tog redan 2021-03-04 initiativ till utvärdering i KS. SD har efter avslag 
reserverat sig mot beslutet om avslag och väckt motion om ”Utvärdering och uppdatering av 
kommunens pandemiplan”. Uppdraget om utvärdering som beslutades vid KS 2021-10-21 skall gå 
till ”Kommunforskning i Väst” har redan utvärderat flera andra kommuners pandemiarbete. 
Slutsatserna och rekommendationerna i rapporterna är tunna och Härryda kan med uppdraget som 
det är formulerat inte vänta sig att den rapport som nu är beställd skiljer sig åt i nämnvärd 
omfattning från de tidigare KiF producerat. Förväntade bidraget till Härryda för att förbättra sitt 
pandemiarbete är med KiF-rapport därmed låga. Som exempel står det i en av rapporterna ”Syftet 
med den här utvärderingen är därför inte att granska Mölndals stads arbete kritiskt för att utkräva 
ansvar och hitta fel att korrigera.” 

Sverigedemokraternas initiativ och sedermera motion följer bättre Härrydas beslutade pandemiplan 
och bör därför tillstyrkas istället för eller i tillägg till ordförandens initiativ.  

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 
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§ 372  Dnr 2021KS17 

Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ordförande i rådet för 
idéburna organisationer, samt fyllnadsval  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen entledigar Patrik Nordgren (-) från uppdraget som ordförande i rådet för 
idéburna organisationer. 
  
Kommunstyrelsen utser Håkan Eriksson (KD) till ordförande i rådet för idéburna 
organisationer. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Nordgren (-) har avsagt sig uppdraget som ordförande i rådet för idéburna 
organisationer, i skrivelse daterad den 19 oktober 2021. 
 

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

Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ledamot i ungdomsrådet, 
samt fyllnadsval  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen entledigar Patrik Nordgren (-) från uppdraget som ledamot i ungdomsrådet. 
  
Kommunstyrelsen utser Inger Axelsson (KD) till ledamot i ungdomsrådet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Nordgren (-) har avsagt sig uppdraget som ledamot i ungdomsrådet, i skrivelse daterad 
den 19 oktober 2021. 
 

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

Avsägelse från Natalija Löfgren (SD) som ledamot i ungdomsrådet, 
samt fyllnadsval  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen entledigar Natalija Löfgren (SD) från uppdraget som ledamot i 
ungdomsrådet. 
  
Kommunstyrelsen bordlägger fyllnadsval av ledamot i ungdomsrådet 
för Sverigedemokraterna i avvaktan på att de återkommer med förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Natalija Löfgren (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i ungdomsrådet, i skrivelse 
daterad den 30 september 2021. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen entledigar Natalija Löfgren (SD) från 
uppdraget som ledamot i ungdomsrådet, samt att kommunstyrelsen bordlägger fyllnadsval av 
ledamot i ungdomsrådet för Sverigedemokraterna i avvaktan på att de återkommer med 
förslag. 
  

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

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

Avsägelse från Maria Kornevik Jacobsson (C) som ledamot i 
Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning 2019-2022 
(KOLV), samt fyllnadsval  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen entledigar Maria Kornevik Jakobsson (C) från uppdraget som ledamot i 
Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning. 
  
Kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) till ledamot i förvaltningshögskolans råd för 
utbildning och forskning för resten av mandatperioden 2019-2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning 2019-2022, i skrivelse daterad den 
15 oktober 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 376  Dnr 2021KS560 

Remiss om Handlingsprogram 2020-2023 enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på Handlingsprogram 2020-2023 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) anger att en kommun ska ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Medlemskommunerna har uppdragit åt 
kommunalförbundet att ansvara för att fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt 
lagen. 
  
Kommunstyrelsen behandlade yttrande över förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd 
mot olyckor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2020-2023 den 25 september 2019 § 
256. 
  
Den 1 januari 2021 trädde lagändringar i LSO i kraft. I samband med detta beslutade 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) om nya föreskrifter och allmänna råd 
om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst (MSBFS 2021:1). Utifrån dessa förändringar har Räddningstjänsten 
Storgöteborgs Handlingsprogram 2020-2023 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO) reviderats. Räddningstjänsten Storgöteborg har också med anledning av dessa 
ändringar gett Härryda kommun möjlighet att yttra sig över handlingsprogrammet.  
  
Förändringarna i handlingsprogrammet är främst av strukturell karaktär dessutom är 
innehållet till viss del mer detaljerat utifrån MSB:s nya föreskrifter. Inga betydande 
förändringar har gjorts. 
  
Kommunens svar ska vara Räddningstjänsten Storgöteborg tillhanda senast den 31 oktober 
2021. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 september 2021  
 Handlingsprogram 2020-2023 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) från 

Räddningstjänsten Storgöteborg 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Kommunstyrelsen 
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2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 377  Dnr 2020KS811 

Svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis 
boende i annan kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget och uppdrar åt förvaltningen att införa service 
med uppgradering av skolkort för elever med ena vårdnadshavaren boende i annan kommun. 
Vårdnadshavare bekostar mellanskillnaden som uppstår mellan skolkortet och det 
uppgraderade kortet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att till kommunstyrelsen remittera ett 
medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun. 
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren 
önskar att Härryda kommun ska erbjuda skolbusskort med utökad zon för barn med växelvis 
boende i annan kommun. 
  
Kommunstyrelsen remitterade  ärendet till välfärdsnämnden den 27 maj 2021 § 222 för att 
inhämta synpunkter. Välfärdsnämnden gav den 23 juni 2021 § 187 förvaltningen i uppdrag att 
utreda hur andra liknande kommuner hanterar utökning av skolkort för elever som har 
växelvis boende i kommunen i fråga och i annan kommun. Förvaltningen fick även i uppdrag 
att utreda de juridiska förutsättningarna samt ta fram en kostnadskalkyl för lämplig hantering 
av utökning av skolkort för elever i grundskolan i Härryda kommun, som har beviljats 
skolkort, och som har växelvis boende i Härryda kommun och i annan kommun. 
  
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det inte finns något lagkrav att införa service 
om uppgradering av skolkort, men att det samtidigt inte finns några juridiska hinder. De 
ekonomiska konsekvenserna för kommunen handlar om viss ökad administration. 
  
Välfärdsnämnden antog ett yttrande till kommunstyrelsen den 22 september 2021 § 231 samt 
rekommenderade kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget. Välfärdsnämnden 
beslutade även att uppdraget till förvaltningen är genomfört och därmed avslutat. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 22 september 2021 § 231 
 Yttrande till kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag om utökat 

skolbusskort vid växelvist boende i annan kommun 
 Tjänsteskrivelse 25 augusti 2021 inför välfärdsnämndens beslut 

61 / 74



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Välfärdsnämndens beslut den 23 juni 2021 § 187 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 222  
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 inför kommunstyrelsens beslut 
 Medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun 16 

december 2020 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD) och David Dinsdale (L) 
att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget och uppdrar åt förvaltningen att införa 
service med uppgradering av skolkort för elever med ena vårdnadshavaren boende i annan 
kommun. Vårdnadshavare bekostar mellanskillnaden som uppstår mellan skolkortet och det 
uppgraderade kortet. 
 
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
genomföra en barnkonsekvensanalys. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Patrik Lindes förslag om återremiss mot att 
avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Patrik Lindes förslag om återremiss och avgöra 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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§ 378  Dnr 2021KS210 

Svar på medborgarförslag gällande Gång/cykelbana till 
Benareby/Bolåsa Värdshus  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
  
Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen beaktar förslaget gällande gång/cykelbana till 
Benarby/Bolåsa Värdshus i sin framtida planering och dialog med Trafikverket. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2021 § 76 att remittera medborgarförslaget 
gällande gång/cykelbanan till Benarby/Bolåsa värdshus till kommunstyrelsen och uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget föreslås att kommunen anlägger 
en gång- och cykelbana från Höga hallar till Benareby alternativt Bolåsa värdshus. 
  
Då det är Trafikverket och inte kommunen som är väghållare för Benarbyvägen kan 
kommunen inte på egen hand besluta att det ska anläggas en gång- och cykelväg längs med 
Benarbyvägen. Att bygga cykelväg längs alla regionala sträckor där det finns en brist eller ett 
behov är inte möjligt med de ekonomiska förutsättningar som finns. Därför måste 
prioriteringar göras för att befintliga resurser ska användas så effektivt som möjligt. Sträckan 
som föreslås i medborgarförslaget är inte en av de sträckor som Härryda kommun valde att 
prioritera i svaret till Västra Götelandregionens satsning för cykelvägar 2022–2025 på 
regionala vägar. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 september 2021 
 Medborgarförslag gällande gång/cykelbana till Benareby/Bolåsa värdshus 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, avslår 
medborgarförslaget samt noterar att förvaltningen beaktar förslaget gällande gång/cykelbana 
till Benarby/Bolåsa Värdshus i sin framtida planering och dialog med Trafikverket. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att utreda enkla lösningar i samverkan med markägare för att förbättra situationen till låg 
kostnad. 
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Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:29-20:37. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avgöra 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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§ 379  Dnr 2021KS64 

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

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, trädde i kraft 2018 och syftar bland annat till 
att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt dennes rätt till skydd 
av personuppgifter. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen är därtill 
personuppgiftsansvarig för gemensamma behandlingar som följer av kommunstyrelsens 
samordningsansvar. 
  
En personuppgiftsincident är en händelse som kan ha negativ inverkan på skyddet för 
uppgifter som omfattas av sekretess och enskildas integritet eller tillgängligheten till 
personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, gått 
förlorade, ändrats eller röjts till någon obehörig. Det spelar ingen roll om det har skett 
oavsiktligt eller med avsikt, i båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 
  
Enligt Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter framgår att alla 
personuppgiftsincidenter ska rapporteras skyndsamt. Det gäller även om incidenten hunnit bli 
åtgärdad. Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de 
registrerade ska den anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar efter att den 
har upptäckts. Alla personuppgiftsincidenter dokumenteras och anmäls till 
personuppgiftsansvarig nämnd, även de som inte anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten. 
  
Personuppgiftsincidenter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet anmäls till nämnden 
två gånger per år (april och oktober) och redovisas i förteckningen ”anmälan av 
personuppgiftsincidenter”. 
  
En personuppgiftsincident har anmälts inom kommunstyrelsens verksamhet under 
tidsperioden 2 april 2021 till 27 september 2021. Incidenten rör teknisk brist hos 
leverantör/personuppgiftsbiträde. Incidenten och vidtagna åtgärder hanteras enligt ovan 
nämnda rutin. Förvaltningen ser löpande över vilka förbättringsåtgärder som behöver vidtas 
på sikt. En del i detta arbete är att öka kunskapen hos kommunens verksamheter om GDPR 
samt om vad en personuppgiftsincident är. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 september 2021 
 Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen för perioden fr o m 2021-

04-02 t o m 2021-09-27. 
 

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

Delgivning av protokoll från råd 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges: 

 Protokoll från pensionärsrådet, 15 september 2021 
 Protokoll från rådet för idéburna organisationer, 7 september 2021 
 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, 9 september 2021 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 381  Dnr 2021KS9 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges: 

 Samordningsförbundet Insjörikets delårsredovisning 2021 
 Protokoll från samordningsförbundet Insjörikets styrelsemöte, daterad 17 september 

2021 
 Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för 

räkenskapsåret 2019, rapport 2021:7 Boverket 
 Årsredovisning 2020 för GR, förbundsfullmäktige 14 september 2021 § 113 
 Rambudget för GR 2022,  förbundsfullmäktige 14 september 2021 § 119 
 Delårsrapport för Gryaab augusti 2021 
 Ekonomisk lägesrapport per maj 2021 från räddningstjänsten Storgöteborg 
 PM förtydligande av utpekande Riksintresse för ny stambana Göteborg - Borås, 

daterad 16 september 2021 
 Förvaltningsrättens dom angående markanvisningsavtal för P-hus i Mölnlycke, 5 

oktober 2021 
 Protokoll från Landvetter Södra, daterad 18 augusti 2021 
 Hävning av Köpekontrakt gällande Hönekulla 1:895, daterad 1 oktober 2021 
 Tolkförmedling Väst delårsrapport 2021 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 382  Dnr 2021KS79 

Redovisning av inkomna planbesked 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar inkomna planbesked där prövning pågår. Ett planbesked har 
inkommit, 18 maj 2021 och komplettering 1 oktober 2021, för Hönekulla 1:24, 1:147, 1:336, 
1:907 och del av Hönekulla 2:1. 
 

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

69 / 74



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 383  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 11 oktober 2021, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 384  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 11 oktober 2021, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 385  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 5 oktober 2021, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 386  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 8 oktober 2021, 
föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 387  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 11 oktober 2021, föreligger. 
 

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